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Abstract 

 

This dissertation examines the „individual perspective‟ of the Swedish school system‟s policy 

documents by studying compulsory schooling‟s stated aim of developing students‟ ability and 

opportunities to assume responsibility for, be actively involved in and influence their own 

learning. 

 

Its main objective is to investigate the opportunities of compulsory school students to assume 

responsibility for their learning with regard to mathematics. In order to understand these 

opportunities, I have initially investigated how the school system in general and instruction in 

mathematics, in particular, are organised and carried out. I have also examined what forms 

student responsibility for, influence on and participation in their learning take in the context of 

instruction in mathematics. This study also intends to highlight questions related to 

understanding the social circumstances that affect students‟ opportunities for assuming 

responsibility for their learning. 

 

The empirical material used for this study was collected via interviews and observations. The 

study was conducted as a case study using students from early schoolyear classes to the ninth 

school year at a Swedish compulsory school, with the purpose of analysing education in 

mathematics throughout the course of the compulsory schoolyear one to nine education. In 

considering the question of how responsibility, influence and participation is presented in the 

Swedish school system, it was also important to study the way students, teachers and school 

heads express and implement the idea of students assuming responsibility for their education 

both in general and more specifically with regard to their learning in mathematics. 

 

An important theoretical starting point for the study has been the phenomenological lifeworld 

concept. The concept has contributed to the study‟s design and has provided the tools with 

which to examine student circumstances in an individual perspective. The adoption of a 

design theory perspective has also been important, especially in carrying out and analysing 

classroom-based observations. 
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The most common methods and forms of work used in the classroom involved individual 

work using a mathematics textbook. The textbook itself proved to greatly determine the 

course and nature of instruction in mathematics, with the teacher‟s role being one of assisting 

and supporting the students to progress through the book. The study also reveals obvious 

changes taking place in schools at present – from having previously focused on group-based, 

collective activities, the trend is moving increasingly toward more individual forms of work, 

e.g. that which is labelled „individual study‟. 

  

The challenges faced by mathematics education in compulsory schools relate to the school‟s 

position vis-à-vis the individual in relation to the group; how the exchange of experience 

between teachers can be made possible both within and across year levels in compulsory 

schools; and how mathematics education can reduce its dependence on textbooks and perhaps 

thereby strengthen the didactic roles and duties of teachers. 

 

Keywords: mathematics in schools, responsibility, influence, participation, case study, design 

theory perspective, lifeworld, dependence on textbooks. 
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Quattro, familjens fyrbenta gunstling, som med sina motionsbehov gett mig 

möjligheter till eftertanke och avkoppling.   

Slutligen min bästa vän och kärlek som med sitt stöd bidragit till att detta 

fungerat. Tack älskade Ulf!  
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1. Inledning 
Det är måndag morgon och vi befinner oss i ett matematikklassrum någonstans i 

Sverige. In i rummet kommer ett 25-tal elever med böcker, räknehäften och 

pennor i sina händer. Bänkarna i rummet har ordnats i dubbla rader och eleverna 

sätter sig på sina bestämda platser. Efter någon minut kommer läraren in i 

rummet, hälsar på sina elever och inleder lektionen med ett kort upprop. Dagens 

lektionsinnehåll handlar om fortsatt arbete i läroböckerna med utgångspunkt att 

följa det av läraren fastställda betinget. Läraren gör en kort genomgång av, för 

kapitlet, aktuella enhetsomvandlingar och ställer korta faktafrågor som de elever 

som räcker upp handen får svara på. Därefter vidtar eget arbete och eleverna 

böjer sina nackar över böckerna. 

 

Känns bilden igen? När kan detta ha utspelats? Det skulle kunna vara ett 

klassrum på 1950-talet, 1980-talet, eller 2000-talet. Hur har 

matematikundervisningen formats, förändrats och realiserats över tid och var 

befinner vi oss idag år 2009?  

 

Under 32 års tid har jag arbetat med undervisning i olika verksamheter och 

sammanhang. De första 17 åren framförallt i grundskolans tidigare år och de 

senaste 15 åren som universitetsadjunkt med huvudsakligt fokus på 

matematikdidaktik. Mitt stora intresse är och har varit att förstå den dynamiska 

process som undervisning och lärande i matematik innebär. I ett flertal 

utredningar (se Skolverket, 2003; SOU 2004:97 m.fl.) har skolämnet matematik 

granskats med målet att förändra elevers attityder till och intresse för matematik. 

Med detta mål har även den svenska matematikdidaktiska forskningen bidragit. 

För några år sedan gjorde professor Ole Björkqvist (2003) en kartläggning och 

lägesbeskrivning av var den svenska forskningen i matematikdidaktik befann 

sig. En intressant aspekt som lyftes fram i kartläggningen beskriver Björkqvist 

som det sociokulturella forskningsperspektivet med fokus på sociala och 

kulturella aspekter av lärandet. Han menar att ur matematikämnets synvinkel är 

matematikdidaktik en komponent som befrämjar det matematiska kunnandets 

utveckling genom ett delvis tvärvetenskapligt perspektiv och hävdar att: 

tonvikten ligger delvis på bättre matematik via bättre matematikdidaktik, men 

också på bättre pedagogik via bättre matematikdidaktik (s.11). Det är viktigt att 

den matematikdidaktiska forskningen måste finna kanaler för att berika 

matematikundervisning i skolorna och på så vis bidra till förändring och 

utveckling. För mig har detta varit centralt både i min lärarutbildar- och 

forskargärning (se LiliAnn Kling Sackerud, 2004; 2005; 2006). 

 

Jag har under lång tid intresserat mig för de sociala och kulturella aspekterna av 
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lärandet både generellt och specifikt med avseende på lärandet i matematik. I 

mina tidigare studier (se Kling Sackerud, 2006) problematiserades 

skolmatematikens uppdrag och villkor i klassrumskontexten med ett särskilt 

intresse för de kommunikativa aspekterna. Studierna synliggjorde 

problemområden som rör individualisering av matematikundervisningen.  

 

I skolans styrdokument, Lpo 94 (SKOLFS 1994:1), tydliggörs 

individualiseringen genom att undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Det uttrycks vidare att för att kunna tillgodose dessa 

behov måste eleverna få möjlighet att ta ansvar för både sin inlärning och sitt 

skolarbete. Detta väckte mitt intresse att undersöka och förstå vad det i dagens 

svenska skola innebär för eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande i matematik. 

I inledningskapitlet har jag för avsikt att avgränsa detta arbete genom en 

historisk bakgrundsbeskrivning av den skolmatematiska diskursens framväxt 

med fokus på skolans styrdokument och elevernas lärande  

 

För den kontextuella förståelsen inleds kapitlet med en sammanfattande 

beskrivning av hur formen för och innehållet i grundskolans 

matematikundervisning vuxit fram. Avsnittet har rubricerats Skolämnet 

matematik och det tar sin utgångspunkt i skolans läro- och kursplaner. Nästa 

avsnitt fokuserar skolan i ett historiskt samhällsperspektiv, under rubriken 

Skolan i samhället för att mer generellt problematisera skolans utmaningar. Det 

avslutande avsnittet Skolmatematikens didaktiska arena fokuserar 

matematikundervisningens utmaningar genom att redovisa och problematisera 

forskningens syn på matematikundervisningens hinder och möjligheter.   
 

Skolämnet matematik  

Matematikdidaktikern Jan Unenge (1999) menar att det första mest 

genomarbetade och heltäckande styrdokumentet för skolan var 1919 års 

undervisningsplan för rikets folkskolor (Kungliga skolöverstyrelsen, 1920). 

Genom sammanslagning av småskolan och den dåvarande folkskolan grundades 

en enhetlig sexårig folkskola som får utgöra ett avstamp i beskrivningen av den 

skolmatematiska utvecklingen. Före denna undervisningsplan var skolans 

matematik uppdelad på två olika ämnen; räkning och geometri med skilda 

timplaner. Från och med 1919 års undervisningsplan blev räkning och geometri 

ett sammanhållet ämne och under 1950-talet bytte ämnet namn till matematik. I 

betänkandet av läroplanskommittén (SOU 1992:94) beskrivs innehållet i 

läroplanerna, Lgr 62 och Lgr 69, utifrån matematikkursplanerna, som korta 

målbeskrivningar kompletterade med långa och stadievis ordnade listor av 

huvudmoment. Lgr 80 däremot innehöll en mer omfattande måldel men även 

den med ingående delmoment som samlats under nio huvudmoment. Den 

differentiering som tidigare endast fanns i form av allmän och särskild kurs på 

högstadiet har i Lgr 80 ersatts av en hierarkisk uppdelning av varje 



 

13 

 

huvudmoment på fyra nivåer (Skolöverstyrelsen, 1980, s.178). På varje stadium 

återkommer två av nivåerna, dels det som handlar om det eleverna ska förvärva 

dels det som handlar om vad eleverna bör orientera sig om.   

 

Dagens styrdokument, Lpo 94 (SKOLFS 1994:1), och kursplanen i matematik 

(SKOLFS 2000:135) skiljer sig på flera sätt från Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 

1980). Ett exempel handlar om den, i Lpo 94, inledande kursplanetexten som 

beskriver matematikämnets syfte och roll i utbildningen samt de övergripande 

målen att sträva mot, något som inte nämns i Lgr 80. Efter en precisering av 

syftet följer en beskrivning av matematikämnets karaktär och uppbyggnad och 

kursplanen avslutas med en beskrivning av de mål eleverna ska ha uppnått år 3, 

5 och 9. För att förklara och förstå dagens läroplan, Lpo 94, blir det nödvändigt, 

menar Unenge (1999), att betrakta den skolmatematiska diskursen ur ett 

historiskt perspektiv.  

 

Ur ett historiskt perspektiv fokuserar han den läroplan, Lgr 62 

(Skolöverstyrelsen, 1962), som han av skilda anledningar anser har kommit att 

betyda mycket för skolmatematiken. Lgr 62´s kursplan i matematik är som 

tidigare nämnts mycket omfattande. Den omfattar hela 26 sidor och består av en 

detaljerad blandning av innehållsanvisningar och metodiska inslag, givna 

årskurs för årskurs. Unenge (1999) har en bestämd uppfattning om att dagens 

problem för grundskolans matematik kan sökas i denna läroplan. En förklaring 

han ger handlar om att Lgr 62 legaliserade realskolans matematikinnehåll vilket 

en gång konstruerades som en grund för fortsatta studier i gymnasiet. Eftersom 

Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) och Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) inte 

direkt tagit avstånd från denna (Lgr 62, min anm.), utan istället inneburit något 

som läsarna och lärarna endast uppfattade som smärre justeringar av 

innehållet, har traditionen kommit att vila som en tung börda över 

matematikundervisningen (Unenge, 1999, s.49). Ytterligare en förklaring menar 

han har att göra med effekterna av den så kallade sputnikchocken som uppstod 

efter det att Sovjet 1957 skickat hunden Laika ut i rymden. Den ryska tekniska 

framgången förklarades bland annat med att matematikundervisningen 

fungerade på ett optimalt sätt. Detta, menar Unenge, fick som följd att ”den nya 

matematiken” drog fram över världen. Bakgrunden till den nya matematiken var 

att skolstandarden i USA ansågs vara för låg. Därför gjordes stora insatser för att 

förbättra skolans undervisning främst i matematik och de naturvetenskapliga 

ämnena i det amerikanska skolväsendet.  Denna nya matematik kom även att 

påverka den svenska skolmatematiska debatten och fick effekter i bland annat 

Lgr 69´s kursplan i matematik med mängdläran som ett tydligt exempel. Det 

uppstod internationella motreaktioner till ”the new math”, den nya matematiken, 

bland annat i USA med den spontana rörelsen ”back to basics”. Även i Sverige 

fanns motstånd och kritik och Skolöverstyrelsen utgav, i början på 70-talet, i 

linje med detta en skrift som handlade om elevernas baskunskaper i matematik.  
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Under 1970-talet kom grundskolans möjligheter att nå de uppställda 

kunskapsmålen återigen att granskas kritiskt. Regeringen tillsatte för ändamålet 

en särskild utredning med fokus på skolans inre arbete, SIA. 

Matematikdidaktikern Wiggo Kilborn (1979) hävdar att den 

individualiseringsdebatt som följde med SIA-utredningen ledde till problem för 

matematikundervisningen genom att innehållsfrågorna hanterades som 

organisatoriska frågor och problem. I Lgr 80 fanns, menar Unenge (1999), också 

en tydlig amerikansk förlaga när problemlösning infördes som ett huvudmoment 

i matematikkursplanen. Dessutom ställdes i samma kursplan, med perspektivet 

”back to basics”, krav på en bättre precisering av elevernas basfärdigheter i 

matematik vilket synliggjordes med beskrivning av elevernas nödvändiga och 

önskvärda kunskaper. 

 

Från 1980 och till idag har debatten kring skolmatematiken definitivt inte 

svalnat utan snarare intensifierats. Unenge (1999) anser att det finns två tydliga 

skäl till denna intensifiering. För det första pekar han på den tydliga trenden att 

elever ska lära sig matematik för att kunna lösa vardagsproblem, vilket kan ses 

som en väg bort från den mer akademiska matematiken. För det andra nämner 

han den växande forskningen kring skola, undervisning och lärande både 

nationellt och internationellt som skäl för ökad uppmärksamhet. 

 

Vad det gäller värderingar av och förhållningssätt till skolmatematiken pekar 

många undersökningar (se Skolverket, 2003; 2004a; 2004b; 2004c m.fl) på ett 

statusfyllt och viktigt men långt ifrån bekymmerslöst skolämne som många 

skolelever har en negativ inställning till. Hur har dessa värderingar uppstått och 

vuxit fram? Ett sätt att skapa klarhet i denna fråga är att synliggöra den 

historiska framväxten av skolans styrdokument.  

 

Skolan och läroplanerna 
Grunden för en historisk tillbakablick på skolan får här representeras av 

tillblivelsen av de fyra läroplanerna; Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 samt Lpo 94.  

Det som ledde till vår första läroplan för grundskolan, Lgr 62, var 1940 års 

skolutredning med en allsidig översyn av skolväsendet som fokuserade 

elevrekryteringsfrågan. Under 1940-talet handlade skoldebatten till stor del om 

frågan om läroverket kontra folkskolan. Den av regeringen utsedda 1946 års 

skolkommission presenterade också ett förslag om en enhetsskola med en 9-årig 

skolplikt för alla. Försöksverksamhet inleddes och 1957 års skolberedning 

bäddade för införandet av en ny obligatorisk grundskola med 1962 års 

grundskolereform som utgångspunkt. Utvecklingen fram till 1970 talet ledde, 

enligt både historieprofessorn Gunnar Richardson (1999) och 

pedagogikprofessorn Sven Hartman (2005), fram till en skolorganisation som i 

korthet kan beskrivas som en praktiskt taget likartad grundskola för alla barn 
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och ungdomar i åldern 7-16 år samt en organisatoriskt sammanhållen men 

linjedifferentierad gymnasieskola. 

 

Det svenska samhället hade under 100 år genomgått en stark ekonomisk 

utveckling som från 1970 och framåt bröts genom ständiga konjunkturväxlingar 

som följdes av välfärdskriser. Skolan har under perioden 1970-2000 handlat om 

målstyrning och utvärdering, kommunalisering och privatisering. Hartman 

(2005) beskriver denna 30 års period som fullföljande av reformarbete, 

utvärderingsarbete och under 1990-talet ett ständigt revideringsarbete. 

 

Lgr 62 (Skolöverstyrelsen 1962) var alltså den första läroplanen för grundskolan 

men redan efter sju år var det dags för en ny, Lgr 69 (Skolöverstyrelsen 1969). 

Hartman (2005) menar ett detta var ett uttryck för en bärande idé i 

grundskolereformen. Denna idé handlar om det Richardson (2004) benämner 

skolans förändringseffekt, det vill säga att skolan inte bara skulle följa 

samhällsutvecklingen utan i vissa delar leda den. Den politiska viljan utmärktes 

av att det ständigt skulle ske en läroplansutveckling. Många kritiska röster 

höjdes dock i sammanhanget (se bl.a Unenge, 1999) och huvudkritiken handlade 

om att inga elever hunnit genomgå hela den nioåriga grundskolan på sju år 

vilket ur ett evalueringsperspektiv hade varit fördelaktigt. Den nya läroplanen, 

Lgr 69, innebar en fortsatt utveckling mot en allt enhetligare skola som bland 

annat innebar avskaffandet av det differentierade högstadiet. Elevgruppering 

inom klassens ram infördes med vissa elevval såsom val av tillvalsämnen och 

allmän eller särskild kurs i matematik och språk. Den tidigare precisionen i 

kursplanerna minskade till förmån för ett mer elevcentrerat förhållningssätt och 

Hartman (2005) hävdar att det gavs större utrymme för lärarna att själva söka 

sig fram till ett varierat arbetssätt (s.53). Han menar vidare att detta förstärktes 

ytterligare i den kommande läroplanen Lgr 80, där även lokala arbetsplaner 

skulle utformas av varje rektorsområde. Ytterligare förändringar, som kan 

hänföras till införandet av Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980), var skapandet av 

arbetsenheter på varje skola samt att den nya arbetsformen temastudier 

introducerades. 

 

Huvuddraget i den nuvarande läroplanen, Lpo 94 (SKOLFS 1994:1), handlar om 

kommunaliseringen och de nya principerna för skolans styrning. Det nya 

styrsystemet medförde en ny typ av styrdokument som innebär att riksdag och 

regering lägger fast de nationella övergripande målen men att inga nationella 

detaljanvisningar skrivs. Ytterligare förändringar som Lpo 94 inneburit handlar 

om ökad valfrihet för eleverna exempelvis i val av skola, inriktning och kurser 

och har därigenom medfört förändrade arbetsvillkor för både skolans elever, 

lärare och skolledare.  

 

Många förändringsvindar har blåst under revideringsdecenniet, 1990-talet, och 
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en viktig utgångspunkt i skolkommitténs slutbetänkande (SOU 1997:121) 

handlar om dessa förändringar och konstaterandet att skolan idag befinner sig i 

ett nytt läge. Kommittén menar att hela den inre läromiljön måste diskuteras på 

ett för skolan nytt sätt. Det hävdas att skolan inte har samma draghjälp av det 

som kommer efter skolan. Elever måste också, i större utsträckning än tidigare, 

motiveras av vad de gör här och nu (s.23). Kunskap och lärandemiljö hör i allra 

högsta grad ihop, menar kommittén. Det handlar till exempel om lärandets 

kontext, det vill säga det sammanhang som gör lärandet meningsfullt och som 

gör att barn och ungdomar kan finna livet i skolan roligt och utmanande. 

Betänkandet menar vidare att barn och ungdomar socialiseras annorlunda i dag 

än igår. De lär sig på ett annat sätt, ser framtiden på ett annat sätt och ser vuxna 

och lärare på ett annat sätt. Dessutom hävdar man att skolans position som 

samhällelig institution med auktoritet sviktar. I skolverksamheten har lärarens 

arbetsuppgifter breddats och dagens lärare måste kunna argumentera för sin sak 

i dialog med elever, föräldrar, politiker och andra intressenter utanför skolan. I 

betänkandet konstateras att skolan inte bara innebär en förberedelse för livet 

utan är livet självt för de elever som dagligen går där, år ut och år in. Livet pågår 

här och nu och för eleverna flyter lektioner, raster, lärare, kamrater, relationer, 

studier osv. samman till en miljö som existerar här och nu (SOU 1997: 121, s. 

33). 

  

Det är denna miljö som avses med det nya läget eller det större sammanhang i 

vilket lärande sker. Om skolan inte uppfattas som spännande, rolig och 

meningsfull, vilket många undersökningar visar att den inte gör (se Skolverket, 

2003; SOU 2004:97 m.fl.), blir det förödande för elevernas vilja och förmåga att 

tillägna sig kunskap. Vad innebär det då att ha roligt? Att ha roligt handlar i 

detta sammanhang inte om trivsel i ett ytligt perspektiv utan om att beröras 

intellektuellt och känslomässigt, att utmanas, att överraskas, att ha lust att lära, 

att uppleva trygghet och gemenskap, att bli tagen på allvar och att ha inflytande.  

Här har skolan ett stort ansvar att för eleverna skapa mer stimulerande och 

kreativa lärandemiljöer för att göra skolan både spännande, rolig och 

meningsfull. För att förstå hur detta ska utformas blir det nödvändigt att förstå i 

vilken tid vi lever och hur denna både sätter gränser och ger möjligheter.    

 

Skolan i samhället 
Skola och utbildning har under det senaste seklet varit en central fråga i den 

politiska debatten, något som manifesterats i såväl undervisnings- som 

läroplaner under 1900-talet (se exempelvis 1919 års undervisningsplan, Lgr 62, 

Lgr 69). Intresset har rört både ett samhälls-, organisations- och 

individperspektiv. Essentiella frågor har till exempel handlat om vilka värden 

skolan ska vila på, vilken slags kunskap som eftersträvas samt vad både 

samhället och individen behöver för att samhället ska fortleva. Skolan, som 

institution, finns i en samhällskontext som ständigt utvecklas och förändras, 
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något som motiverar en bredare samhällelig utgångspunkt för att kunna förstå 

den skolmatematiska diskursen. Både samhället och skolan har genomgått och 

genomgår ständig utveckling och förändring. I Richardsons (1999) beskrivning 

och analys av skolans utveckling betraktar han skolan som en integrerad del av 

hela samhället vilket enligt hans uppfattning innebär att politiska, ekonomiska 

och sociala förhållanden utgör viktiga förklaringsfaktorer. I sin beskrivning av 

skolans relation till det existerande samhället utgår han ifrån två huvudaspekter. 

Utifrån den ena aspekten ser han skolan som en funktion av ekonomiska och 

politiska faktorer och utifrån den andra ser han skolan som ett instrument för 

förändring. Med dessa aspekter blir det viktigt att belysa frågor om hur skolan 

fungerat och varför den fått sin speciella utformning samt om och på vilket sätt 

skolan förändrat samhället eller skapat förutsättningar för en förändring. 

Richardson (1999) hävdar vidare att den historiskt orienterade forskningen om 

skolans utveckling i huvudsak har varit inriktad på att utröna vilka avsikter som 

legat bakom olika reformförslag och att frågan om skolans effekter för individen 

har kommit i skymundan. I relation till förändringseffekterna anser han det dock 

viktigt att påtala att: skolan inte leder fram till enbart de kunskaper och 

färdigheter som avsetts utan att det i skolan också sker ett oavsiktligt inlärande 

bl. a. av attityder, värderingar och förhållningssätt (s.14). 

 

Skolan är och har varit en samhällelig institution och verksamhet som 

framförallt från 1980-talet och framåt varit föremål för många utvärderingar och 

förändringsförslag. Den politiska debatten om utbildningens innehåll och mål 

förs inte bara inför riksdagsvalen utan har ett ständigt återkommande medialt 

fokus. Unenge (1999) menar att det är ett problem för skolan att alla människor 

har gått i skolan och därigenom anser sig veta hur det ska vara. I 

decentraliseringens och målstyrningens tidevarv har skolan, som nämnts ovan, 

utsatts för återkommande evalueringar både nationellt och internationellt. En 

självklar konsekvens av detta har inneburit förändring eller åtminstone önskemål 

från politiker och skolmyndigheter om förändring av läraruppdraget i relation till 

en önskad skolutveckling. Sociologiprofessorn Andy Hargreaves (1998) 

problematiserar denna förändring när det gäller lärare och undervisning i dagens 

postmoderna samhälle. Han hävdar att det råder något han benämner en 

systematisk ironi (s.17) i denna förändringsprocess. Den systematiska ironin 

beskrivs med att lärare utsätts för både möjligheter och hinder. Möjligheterna 

handlar om synen på den professionella lärarens egna didaktiska 

bedömningsförmåga. Mer konkret avses lärares handlingsutrymme och 

möjligheter att utforma sin undervisning med utgångspunkt i de gällande 

styrdokumenten (se SKOLFS 1994:1 och SKOLFS 2000:135). I Lpo 94´s 

kursplaner anges som bekant endast mål att uppnå och sträva mot och det finns 

inga metodiska anvisningar. De hinder lärarna möter har sin grund i den 

förändrade styrningen av skolan. Dagens skola har gått från en styrning baserad 

på regler och förordningar till en målbaserad resultatstyrning. I dag är landets 
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kommuner huvudaktörer och det upprättas både kommunala och lokala 

skolplaner vilket för lärarna innebär utökade förväntningar från ännu fler 

aktörer. Skolor konkurrerar dessutom om eleverna idag vilket skapar ett mer 

företagsekonomiskt tänkande som lärare förväntas vara delaktiga i. De 

administrativa förändringsinstrumenten, menar Hargreaves (1998), kan leda till 

både ökad frihet och större kontroll vilket påverkar lärares professionella 

utveckling. Orsakerna till den systematiska ironin hävdar han vidare finns att 

söka i den övergripande samhälleliga kontexten. Denna kontext kan beskrivas 

som en postindustriell och postmodern värld som kännetecknas av ett allt högre 

förändringstempo och en intensiv komprimering av tid och rum, kulturell 

mångfald och teknologisk komplexitet (s.17-18) vilket leder till både ovisshet 

och osäkerhet i samhället. I denna osäkra och ovissa värld placerar Hargreaves 

(1998) skolan som fortfarande befinner sig i den modernistiska tiden. Skolan har 

med andra ord inte förändrats i samma takt som det omgivande samhället och 

förändringsprocessen går långsamt. Han konfronterar den postmoderna 

omvärlden med dagens skola som beskrivs som; ett modernistiskt, monopolitiskt 

skolsystem som fortsätter att arbeta utifrån otidsenliga mål inom 

ogenomträngliga och föga flexibla strukturer (s.18). I konfrontationens mitt, 

som Hargreaves beskriver som en kamp mellan de två stora samhällskrafterna 

modernismen och postmodernismen, befinner sig skoleleverna med ett liv både i 

och utanför skolan. Vad representerar då dessa samhällskrafter?  

 

Kortfattat kan modernismen beskrivas som den strömning i västerländsk kultur 

som förkastade tidigare traditioner och verkade för konstens autonomi och 

egenvärde (se Nationalencyklopedin, 1995). Det modernistiska samhället som 

sådant kännetecknas av en tro på rationell och vetenskaplig utveckling som leder 

till teknologins kontroll över naturen i förändringens och människans tjänst. Ur 

ett politiskt perspektiv handlar modernismen om centralstyrning i komplexa och 

ofta tungrodda byråkratier med hierarkisk struktur. I skolans värld svarade 

staten, under denna tidsperiod, för all lärarutbildning, tillsatte alla ordinarie 

lärartjänster, finansierade skolans verksamhet samt utövades tillsyn med hjälp av 

Skolöverstyrelsen och skolinspektionen. Under 1950- och 1960 talet byggdes i 

Sverige även många stora högstadie- och gymnasieskolor vilka kan ses som 

utmärkta symboler och symtom för denna den moderna tiden.  

 

Med postmodernism avses en era framsprungen ur eller en reaktion på 

modernismen. Den definieras även som ett trevande efter nytt och vänder sig 

emot fasta värden och absoluta sanningar (se Nationalencyklopedin, 1995). 

Några karaktäristiska drag, handlar enligt Hargreaves (1998) om; 

globaliseringen, informationssamhället, massmedias betydelse, decentralisering 

och en generell skepticism mot metaberättelser (s.24). I ekonomisk mening 

upplever det postmoderna samhället fabrikssystemets förfall. Nu handlar det om 

produktion i mindre skala och varuproduktionen har alltmer ersatts eller 
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kompletteras med produktion av tjänster. Det handlar för marknaden om 

flexibilitet, snabbhet och lyhördhet. Med ett politiskt och organisatorisk 

perspektiv skapas decentraliserade, platta och flexibla beslutsstrukturer där 

begreppet nätverk synliggörs och förverkligas i många strukturer. Den 

postmoderna världsbilden betraktas av forskare som en skeptisk världsbild med 

avseende på att allt kan ses som relationellt och kontextuellt. Ett exempel på 

detta är den genusteoretiska debatt som med Judith Butlers (1990) bok Gender 

Trouble slog ner som en bomb i akademiska feministkretsar. Med denna bok 

ville Butler precis som titeln säger skapa trubbel just genom att ta tag i de 

neutraliserade föreställningarna om kön och sexualitet. Hon vände sig emot de 

fasta värdena och utmanade, de som hon kallar de absoluta sanningarna.  

 

Den tidigare beskrivna kampen mellan det moderna och postmoderna menar 

Hargreaves (1998) också får betydelse för skolan. Det innebär enorma problem 

och utmaningar för vårt modernistiska skolsystem och för lärarna som arbetar 

inom det (sid. 25). Vad handlar då skolans och lärarnas utmaningar om? 

 

Skolans utmaningar 
Eftersom de snabba förändringarnas tid råder skapar det inte bara en trötthet för 

skolans lärare utan kan också leda till en villrådighet om vad de nya 

samhällsmålen går ut på. Den vetenskapliga osäkerheten sätter också avtryck i 

de didaktiska frågorna; Varför?, Vad? och Hur? De samarbetsorienterande 

beslutsprocesserna skapar en oro i maktbalansen. Frågan om vem som har 

mandat och vem som egentligen bestämmer blir högst närvarande. Hargreaves 

(1998) understryker att skolundervisningens framtid vilar i frågan om hur 

utmaningen och utfallet av den tydliggjorda kampen mellan de två stora 

samhällskrafterna, modernismen och postmodernismen, hanteras inom vårt 

modernistiska skolsystem. Hur hanteras exempelvis den tekniska utvecklingen 

med obegränsad informationstillgång här och nu för eleverna?  

 

Skolans utmaningar problematiseras även av ungdomskulturforskaren Thomas 

Ziehe (2000). Han hävdar, i likhet med Hargreaves, att modernismen eller den 

första moderniseringsfasen präglades av samhälleliga effektivitetssträvanden 

och kulturella rationaliseringsprocesser. I sin beskrivning av den andra 

modernitetens tid utgår han från det han kallar vardagskulturen som han menar 

verkar under och vid sidan av samhällets fostrans- och utbildningsuppdrag. För 

att skildra de utmaningar skolan möter beskriver han några viktiga 

karaktäristiska drag i vardagskulturen. De handlar bland annat om elevers 

tillgång till information och att de sociala traditionerna förändrats från krav 

uppifrån till elevernas egen motivation. Vilka konsekvenser får dessa ”drag” för 

dagens skola? 
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Ziehe (2000) beskriver nutidens ungdom som de som inte behöver kämpa för att 

få tillgång till den samhälleliga kulturen till exempel media, trender och mode. 

För dagens ungdom är det lätt att få tillgång till information men svårt att 

avskärma sig ifrån den och den mer eller mindre fria tillgången till världen gör 

att lärarnas roll påverkas. Skolan måste hantera både informationsflödet och 

vara eleverna behjälpliga i hanterandet av denna tillgång. Många av de lärare 

som arbetar i skolan idag är biografiskt präglade av en annan tid, den 

modernistiska, vilket kan bli problematiskt i det didaktiska mötet mellan lärare 

och elev. Problemen i det didaktiska mötet kan bland annat handla om olikheter 

i synen på både lärande och bildning. En konsekvens för lärares arbete, ur 

motivationsperspektivet, beskrivs av Ziehe som att läraren ständigt måste 

arrangera inlärningssituationer som inspirerar eleverna till självmotivation.  

 

Förutom lärare- och elevrelationen har även skolan förändrats från en tidigare 

auktoritativ position till en mer normaliserad samhällelig institution som är; 

reglerad av lagar och administrativa förordningar, men på inget sätt längre 

höjd över vardagen (Ziehe, 2000, s.86). Gränserna mellan skola och fritid har 

mer eller mindre suddats ut vilket oundvikligen får konsekvenser för både elever 

och lärare i skolverksamheten. Ziehes lösningar för dagens vardagliggjorda 

skola handlar bland annat om att göra lärostoffet till det icke invanda eller till 

det ovanliga lärandet. Han menar att skolan ska sluta lyfta ner allt på ett 

vardagligt plan och satsa mer på det icke självklara och göra något annat än det 

som är brukligt (Ziehe, 1986). Lärostoffet ska inte vara en kopia av verkligheten 

utan erbjuda eleverna en annan, kognitivt konstruerad värld. Eleverna måste i 

skolan erbjudas kontrasterande erfarenheter som kan innebära inlärning genom 

självförståelse eller erfarenheter vilket ger elever distans till det invanda.  

 

Dagens läroplan, Lpo 94, skiljer sig, som tidigare nämnts, en hel del från de tre 

tidigare. Det mest påtagliga är att nu anges endast mål att sträva efter alternativt 

att uppnå. Dessutom framskrivs det inga delmål eller metodiska anvisningar. 

Den valda vägen mot målen är och blir de professionella lärarnas sak att 

bestämma. Den matematikdidaktiska forskningen har bland annat 

problematiserat denna väg och försökt förklara och förstå varför det ser ut och 

fungerar som det gör i matematikklassrummet och varför det undervisas om just 

det som det undervisas om. Hur ser då dagens skolmatematiskt, didaktiska arena 

ut och vilka hinder och möjligheter finns för den skolmatematiska utvecklingen? 

 

Skolmatematikens didaktiska arena 

Med fokus på lärande i matematik redogör Anita Sandahl (1997), forskare i 

matematikdidaktik, för de nödvändiga och viktiga didaktiska diskussionerna om 

vad eleverna egentligen bör lära sig och hur de skall få verktyg och möjligheter 

att kommunicera sitt lärande. Hon argumenterar för en bestämning av 

matematikens didaktiska identitet vilket även får stöd av matematikdidaktikern 
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Jan Wyndham (1997) som menar att det finns två grundläggande processer i de 

matematikdidaktiska diskussionerna vilka lätt kan spåras och följas. Dessa 

processer bär, hävdar han, stark ideologisk prägel och handlar om relationen 

mellan individ, samhälle och stat men gäller två helt skilda saker. Det handlar 

om för det första skolans mål och för det andra om skolans styrning. Wyndham 

anser att skolans mål har gått från att ses som en spjutspets in i framtiden till 

dagens betoning av det individuella livsprojektet. 

 

Under 1950-, 1960- och 1970-talen sågs skolan från officiellt håll som 

instrument för samhällsförändring. Målet var att komma bort från klassbarriärer 

och till en samhällsdemokrati. Under 1980-, 1990- och 2000-talen sker, enligt 

Wyndham (1997) en värdeförskjutning med starkare betoning på individen och 

individualiteten. Nu, menar han, gäller valfrihet, variation och mångfald som 

begrepp i skoldiskursen. Han anser att villkoren för skolans styrning på ett 

genomgripande sätt har förändrats mot en ökad decentralisering under de senaste 

decennierna. I flera steg sedan 1970-talet har en betydande del av ansvaret för 

skolans verksamhet och utveckling förts över från staten till kommunerna, till 

rektorsområdena, till skolenheterna och till den professionella personalen (s.6).  

 

Vi har idag en målstyrd skola som inte längre detaljregleras. Målstyrningen, 

menar både Wyndham och Unenge, bygger på ett åtskiljande mellan målen och 

processen för att nå dessa. En läroplan med sin normativa karaktär representerar 

ett uppifrånperspektiv som därmed, enligt Wyndham (1997), utgörs av ett 

utanförperspektiv. Det medför att det blir lätt för omgivningen både att anlägga 

synpunkter på skolans problem och att anvisa de ideala lösningarna. Retoriken 

runt skolan innehåller med detta perspektiv många bör och skall och många 

aktörer tar, som nämnts, plats på diskussionsarenan vilket medför både positiva 

och negativa effekter för skolans utveckling. Både Richardson (1999) och 

Wyndham (1997) hävdar att grundskoletanken i sig inrymmer en avgörande 

målkonflikt som handlar om att skolan har att anpassa sig till 

samhällsförändringarna samtidigt som skolan själv förväntas utgöra en 

förändringskraft och påverka samhällsutvecklingen. Wyndham synliggör 

paradoxala dikotomier som denna målkonflikt medför, exempelvis 

anpassning/förändring, reproduktion/produktion och integrering/differentiering. 

 

Dagens matematikundervisning förväntas, enligt SOU 1992:94, ge eleverna 

goda kunskaper på skilda innehållsliga nivåer uttryckta i termer av 

vardagskunskap och vetenskaplig kunskap. Skolmatematiken har i läroplan och 

kursplan (se SKOLFS 1994:1; SKOLFS 2000:135) en klar inriktning mot 

tillämpning. I SOU 1992:94 talar man om vikten av matematiska tillämpningar  

i vardagsliv, samhällsliv och den vetenskapliga verksamheten. Studier i 

matematik antas starkt bidra till och stödja såväl ett lands teknologiska 

utveckling som en individs totala fostran. Ämnet får sitt berättigande i läroplaner 
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eftersom matematik genomsyrar både en människas vardagliga liv och arbetsliv, 

menar utredningen. Undervisningsämnet matematik, skolmatematik, definieras 

alltså genom läroplanen. Författarna till en läroplan har att väga samman 

argument för både en akademisk och en tillämpad matematik eller, vilket 

Wyndham menar hittills inte har hänt, argumentera för en skolmatematik  

med en egen tydliggjord identitet.  

 

I läroplanerna har det betraktats som en självklarhet, allt sedan folkskolans 

införande 1842, att elever ska lära sig läsa, skriva och räkna i skolan. Matematik 

som skolämne, ursprungligen ”de fyra räknesätten”, senare ”aritmetik och 

geometri” och först i mitten av 1900-talet ”matematik” har haft varierad dignitet 

i skolverksamheten (se SOU 1992:94; Skolverket, 1997). I en sociologisk 

avhandling belyser Sverker Lundin (2008) den svenska skolmatematikens 

förhistoria, uppkomst och utveckling. Han instämmer med Wyndham i att våra 

föreställningar om matematiken och det som skolan syftar till att förmedla, 

faktiskt är något som tar form i skolan. Våra föreställningar om matematiken 

formas alltså i skolan som enligt Lundin (2008) inte bör förstås som ett möte 

med en på förhand given matematik utan som ett deltagande i mycket speciella 

institutionaliserade praktiker vilkas utformning måste förklaras sociologiskt och 

historiskt snarare än med hänvisning till matematiken (s.14). Att vi är överens i 

vår syn på matematiken, menar Lundin vidare, beror inte på någon objektiv 

konstans hos matematiken utan på att skolmatematiken i egenskap av 

institutionaliserad praktik kan ses som konstant över tid och rum. 

Skolmatematikens historia, hävdar han vidare, har inte utforskats i särskild stor 

utsträckning. Den ena orsaken till detta relaterar han till de föreställningar och 

känslomässiga band i förhållande till matematiken som förmedlas i skolan och 

som tenderar att ingjuta respekt för matematiken som innebär att forskare inte 

gärna väljer den till studieobjekt om de inte anser sig ”kunna matematik”. Den 

andra orsaken handlar om att skolmatematikens förflutna spelar en central roll 

inom den diskurs som skolmatematiken producerar om sig själv. Det innebär att 

det inte handlar om någon egentlig historia utan snarare den skolmatematiska 

traditionen som, med Lundins ord innebär; ett pseudovetande om 

skolmatematikens förflutna (s.18). Både Wyndham och Lundin gör en viktig 

distinktion mellan skolmatematik och vetenskapen matematik. I Lundins analys 

av denna distinktion hävdas att matematiken, genom sina egenskaper och den 

roll den sägs spela i samhället, representerar det ideal och den potential som 

skulle kunna realiseras i skolans matematikundervisning.  

 

Hinder och möjligheter 
Vilka hinder och möjligheter att realisera de samhälleliga intentionerna med 

matematikundervisningen synliggör forskningen? I sin matematikdidaktiska 

avhandling påvisar Maria Bjerneby Häll (2006) att samhällsutveckling och 

förändringar av den obligatoriska skolan har inneburit att matematik i 
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grundskolan nu är det enskilda ämne som näst skolämnet svenska garanteras 

flest undervisningstimmar. I förarbetet till Lpo 94 framgår att skolämnen 

garanteras tid i enlighet med hur viktiga de anses vara för medborgare i 

framtiden och med hänsyn till om skolämnena innefattar kunskaper och 

färdigheter av särskild stor vikt för fortsatt utbildning. I SOU 1992:94, 

understryks att större vikt bör läggas vid sådana mer beständiga kunskaper som 

ges i till exempel i svenska och matematik. Kan det hävdas att matematik är ett 

viktigt skolämne? Vilka kunskaper och färdigheter i matematik bör eleverna 

utveckla? Svaren på dessa frågor har, som beskrivits tidigare, varierat med olika 

läroplaner där bland annat vardagskunskaper och nyttoaspekter har konkurrerat 

med något Bjerneby Häll (2006) beskriver som en formalbildande aspekt dvs. 

matematik behövs för att utveckla ett logiskt tänkande. Hon varnar dock för att 

de argument som förs fram i styrdokumenten inte med självklarhet är desamma 

som förs fram av lärarna i skolan. Min tidigare studie (Kling Sackerud, 2006) 

påvisar detta problem och även att det generellt råder liten överensstämmelse 

mellan lärarnas undervisningsintentioner och hur eleverna uppfattar och 

hörsammar dessa.  

 

Vad anser då eleverna? Att elever, framförallt på högstadiet, upplever sig stå vid 

sidan av matematiken, konstateras av Anna Löthman (1992). Hon berör, i sin 

matematikdidaktiska avhandling, det fenomen som av professor Mogens Niss 

(1994) kallas relevansparadoxen. Med uttrycket relevansparadoxen avser Niss 

att gapet mellan den vikt samhället lägger vid kunskaper i matematik och den 

matematik den enskilda individen upplever sig behöva är stort. Matematiken kan 

sägas vara så inbäddad i sina tillämpningar att den blir osynlig och ur ett 

internationellt perspektiv betraktad som ett svårt skolämne. Denna osynlighet 

och svårighetsgrad kan, enligt Niss, vara en rimlig förklaring till elevernas 

ifrågasättande av matematiklärandets meningsfullhet. Redan matematikern Hans 

Freudenthal (1973) påpekade att just det som karaktäriserar matematik och kan 

sägas vara ämnets styrka; flexibilitet, generaliserbarhet och vidsträckt 

användbarhet, kan bli ett dilemma i matematikklassrummet. Eleverna måste få 

möjligheter att upptäcka matematiken i skolan. Det finns indikationer på att 

lärare har svårt att stimulera elever till egna matematiska reflektioner och 

upptäckarlust (Löthman, 1992). Löthman pekar också på att matematik i skolan, 

enligt en starkt rotad tradition, anses vara detsamma som innehållet i läroboken. 

Detta stämmer överens med matematiknestorn Gudrun Malmers (1997) 

erfarenheter som också påpekar att föräldrarnas inställning kan komma att 

utgöra en bromsande faktor för elevens matematikutveckling. Föräldrar vill, 

enligt Malmer, känna igen matematiken för att kunna hjälpa sina barn. Det som 

känns igen, även uttryckt som den traditionella matematikundervisning som 

utgår från läroboken, upplevs av de inblandade parterna (föräldrar, lärare, 

elever) som både bekvämt och tryggt.  
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I grunden handlar många av de problem skolmatematiken har att hantera om 

Niss´s relevansparadox (se Niss, 1994). Inställning och attityd till skolämnet 

matematik är ett hinder som bland annat kan påverkas av en vidgad syn på 

ämnets roll och betydelse. En sådan vidgad syn uttrycks i styrdokumenten med 

att se matematik som en viktig del av vår kultur och att utbildningen skall ge 

eleven insikt i ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle 

(SKOLFS 2000:135, s.1). Måste inte skolan och matematikundervisningen, i ett 

bredare perspektiv, göra upp med det invanda och som Ziehe hävdar erbjuda 

kontrasterande erfarenheter i tiden? Det kan till exempel innebära att granska 

och utvärdera det skolmatematiska fältet (se Skolverket, 2004a; b; c). I sådana 

kritiska granskningar ges möjligheter att bland annat tydliggöra skolans 

undervisningsproblem.  

 

Bengt Johannisson & Torsten Madsen (1997) anser i sin studie av skolning i 

förnyelse att ett problem handlar om att undervisning sker i en monologisk miljö 

som betonar likhet. Dessutom, menar de, råder det i skolans 

matematikundervisning en stark facitkultur och ett tydligt fråge- och 

svarsmönster i klassrumsinteraktionen. Ola Halldén (1982) problematiserar, i sin 

matematikdidaktiska avhandling, också den monologiska miljön och förespråkar 

ett aktivt förhållningssätt till lärandet. Med ett aktivt förhållningssätt avser han 

en slags inre dimension av elevaktivitet som karaktäriseras av att inspirera 

elever till att prova olika tolkningar av fakta med en uttalad vilja att ompröva 

sina egna föreställningar. Ett aktivt förhållningssätt diskuteras även av Inger 

Wistedt (1987), i hennes matematikdidaktiska avhandling, relaterat till 

begreppet intentionellt lärande. Med det intentionella lärandet avses både en 

ämnesrelation och en personlig intresserelation. Mot detta kontrasterar både 

Wistedt (1987) och Johannisson & Madsen (1997) det situationella lärandet. I 

det situationella lärandet tar eleven sin utgångspunkt bland annat i 

procedurproblem som: Vad skrev läraren på tavlan? Vad är tydligt markerat i 

läroboken? Vad kommer på provet? Det situationella lärandet förhindrar, hävdar 

Wistedt (1987), en aktivering av elevernas egna föreställningar om innehållet 

och fokus blir snarare hur läraren tänker. Just det situationella 

lärandeperspektivet påstås av många forskare vara en avgörande svaghet i 

skolans läroprocesser och något som går helt i linje med Ziehes kritik av dagens 

skola och undervisning. 

 

I dagens skolforskningsdebatt anses en av skolans viktigaste uppgifter vara att 

försöka komma fram till vilka kunskaper barn och ungdomar behöver för sina 

liv både i ett individuellt och samhälleligt perspektiv. Skolan har, enligt många 

skolforskare, i alla tider varit bra på att förse eleverna med fakta. 

Faktadimensionen skall naturligtvis finnas men skolan måste också utveckla 

andra kunskapsbegrepp såsom förståelse, förtrogenhet och färdighet (se SOU 

1992:94). Vilka utgör då de kunskapskvalitéer som barnen behöver i dagens 
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kommunikationssamhälle? Bland annat måste elever kunna söka kunskap, kunna 

värdera kunskap genom olika handlingsalternativ och konsekvensanalyser, 

kunna lyssna på andras argument och åsikter, kunna värdera egna åsikter och 

kunna kritiskt granska. I den senaste kursplanen (SKOLFS 2000:135) tydliggörs 

att: utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och 

kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och 

öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem (s.1) 

Med detta mål kan en framkomlig väg vara att läraren, i sitt 

matematikdidaktiska möte med eleverna, har en tydlig kommunikativ ansats för 

att skapa möjligheter till ett reellt elevinflytande i syfte att stärka elevernas 

motivation, kreativitet och ansvarstagande. En dialogisk klassrumsmiljö måste 

skapas som möjliggör ett intentionellt lärande och samtidigt erbjuda eleverna 

kontrasterande erfarenheter till det invanda. 

 

Ziehe (2000) hävdar att dagens skola måste göra upp med sjuttiotalets syfte och 

innebörder och beskriver att: Annars går det som när en orkester orubbligt 

fortsätter att spela de gamla välkända melodierna utan att bry sig om att 

publiken för länge sedan har lämnat salen. Det är på tiden att spela något nytt, 

man borde våga en ny början. Farväl till sjuttiotalet (sid. 93)! 

 

Spelar man i dagens skola verkligen samma matematiska 70-tals melodier eller 

hur förhåller det sig med den skolmatematiska diskursen år 2009? Frågan 

antyddes i relation till den klassrumsscen jag inledningsvis beskrev. För att finna 

svar på den frågan har jag i mitt avhandlingsarbete velat undersöka och förstå 

skolmatematiken i dagens grundskola med fokus på elevernas ansvar för sitt 

lärande.   
 

Avhandlingens disposition 

 

Kapitel 1, det inledande kapitlet, belyser skolmatematikens bakgrund och 

villkor. Skolmatematiken placeras sedan kontextuellt i relation till skolans 

styrdokument och samhällsutvecklingen.  

 

Kapitel 2 innehåller en precisering av avhandlingens syfte och frågeställningar. 

Syftet är att öka förståelsen för undervisning och lärande i matematik genom att 

studera rum, ansvar och förutsättningar för elevers lärande i en postmodern tid. 

 

Kapitel 3 innehåller utgångspunkter för studien. Skolverkets lägesbedömning av 

skolmatematiken redovisas och de för studien centrala begreppen;  

individualisering, ansvar, inflytande och delaktighet problematiseras. 

Avslutningsvis ges en överblick av relevant nationell matematikdidaktisk 

skolforskning.  
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I kapitel 4 presenteras de grundläggande teoretiska ramarna för studien samt de 

teoretiska begrepp och verktyg som använts i analysarbetet. 

Socialkonstruktivismen och fenomenologin representerar den ontologiska 

respektive epistemologiska utgångspunkten. För att förstå rummet, ansvaret och 

förutsättningar för lärande har ett designteoretiskt och ett intersektionellt 

perspektiv använts som analysverktyg.  

 

I det femte kapitlet beskrivs studiens metodologi tillsammans med studiens 

uppläggning och genomförande samt hur materialet sammanställts och 

analyserats. 

 

Resultatet av den empiriska studien redovisas i kapitel 6 till 8.  

 

I kapitel 6 beskrivs rummet för lärande med fokus på lärandemiljön och 

matematikundervisningen.  

 

Kapitel 7 beskriver och analyserar ansvar för lärande med utgångspunkt i 

informanternas berättelser och de tre matematikklassrummen. 

 

I kapitel 8 redovisas och analyseras förutsättningar för lärande i ett individ-, 

skol- och samhällsperspektiv.   

  

Avslutningsvis diskuteras, analyseras och tolkas avhandlingens resultat i kapitel 

9. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Med det övergripande målet att öka förståelsen för undervisning och lärande i 

matematik har jag i mina studier ambitionen att undersöka och förstå vilka 

effekter styrdokumentets individperspektiv har fått för 

matematikundervisningen.  

 

Mina tidigare studier har visat att det individualiserade lärandet i matematik 

verkar ha lösts organisatoriskt med eget arbete i egen takt och att 

kommunikationen i matematikundervisningen i huvudsak sker mellan elev, 

läromedel och lärare.  

 

Parallellt med styrdokumentets individfokus understryks även vikten av att 

elever tar ansvar för sitt lärande. Skolans uppdrag är att utveckla deras förmåga 

att ta ett personligt ansvar (SKOLFS 1994:1, s.7) genom att ge eleverna 

möjligheter till delaktighet och inflytande. 

 

I denna avhandling har utgångspunkten varit frågan om elevernas möjligheter att 

i den skolmatematiska kontexten ta ansvar för sitt eget lärande. Relevanta frågor 

som kommer att belysas handlar om vem som tar ansvar för vad, det vill säga; 

Vilken är lärarens respektive elevens roll i möjliggörandet för eleven att ta 

ansvar för sitt lärande? samt; Vilket ansvar har skolan och skolans ledare vad 

gäller organisation och planering av skolans matematikundervisning?  

 

 

Avhandlingens huvudsyfte är att: 

studera elevernas möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik 
 

För att förstå dessa möjligheter har jag som en nödvändig bakgrund undersökt 

hur skolverksamheten generellt och matematikundervisningen specifikt 

organiseras och genomförs. Med denna bakgrund vill jag synliggöra 

skolorganisationens påverkan och effekter på elevernas möjligheter. Genom att 

utgå ifrån hur undervisningen organiseras och genomförs vill jag även 

undersöka hur elevernas ansvar, inflytande och delaktighet gestaltas. Vem tar 

ansvar för vad och hur problematiseras detta i klassrumskontexten? Den 

avslutande frågan har elevfokus och syftar till att förstå de sociala 

förutsättningarna som påverkar möjligheterna till ansvarstagande för den 

enskilda eleven. Skolans likvärdighetskrav framskrivs både i skollagen (SFS 

1985:1100, 1 kap. 2 §) och i styrdokumenten under rubriken En likvärdig 

utbildning (SKOLFS 1994:1, s.6) där elevernas lika rätt och möjligheter 

understryks. Har vi en skola för alla oavsett kön, klass och ålder som ger 

eleverna de nödvändiga möjligheterna att ta ansvar för sitt lärande?  
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Jag har i min avhandling velat belysa hela grundskoletiden genom att 

problematisera likheter och skillnader från de tidiga till de sena skolåren. De 

intressanta frågor det genererar handlar om hur matematikundervisningen 

genomförs i de olika skolverksamheterna och hur en helhetsbelysning av   

grundskoleåren kan öka förståelsen för undervisning och lärande i matematik.   

 

Utifrån frågan om hur ansvar, inflytande och delaktighet gestaltas i 

skolverksamheten blev det viktigt och nödvändigt att också studera hur elever, 

lärare och skolledare uttrycker och realiserar frågan om ansvar för lärande både 

generellt och specifikt med avseende på lärandet i matematik. Avslutningsvis 

problematiseras elevernas förutsättningar med utgångspunkt i elevernas 

livsvärld och identitet och i relation till skolan och det omgivande samhället. 

Förutsättningarna i ett individperspektiv fokuserar hur de intersektionella 

perspektiven kommer till uttryck i relation till elevernas möjligheter att ta 

ansvar.      

 

Mina frågeställningar är: 
- Hur är skolverksamheten arrangerad och organiserad?  

- Hur är matematikundervisningen arrangerad och organiserad? 

- Vilka möjligheter till ansvar, inflytande och delaktighet har eleverna?  

- Hur påverkar elevernas sociala förutsättningar möjligheterna att ta  

  ansvar? 
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3. Utgångspunkter för studien 
Mina tidigare studier (se Kling Sackerud, 2006) visar att det i 

matematikundervisningen saknas en del med avseende på överensstämmelse 

mellan styrdokumentens mål och intentioner och det som sker i 

skolverksamheten. En viktig fråga som studierna väckte handlar om på vilket 

sätt lärandet i matematik relateras till individen och gruppen. Resultaten visar att 

de gemensamma lärandesamtalen är sparsamt förekommande och borde få ett 

långt större utrymme.  

 

Matematik beskrivs i både styrdokument och forskningssammanhang som ett 

kommunikationsämne där elever lär i ett socialt sammanhang och där 

interaktionen har och måste få ha en framträdande roll (se SKOLFS 1994:1; 

Emanuelsson et al., 1996; Ann Ahlberg, 1995; Ann Ahlberg, 2001; Malmer, 

1999 m.fl.). Detta måste skolan och lärarna ta ansvar för att förverkliga i 

matematikklassrummet. Vad innebär då detta ansvar för lärande? 

Matematikdidaktikern och forskaren Barbara Jaworski (1994) hävdar att alla 

elever i skolan kan bli mathematical. I lärares uppdrag ingår det att skapa 

möjligheter för mathematization som handlar om the process by which 

mathematics is brought into being (s.4). Lärares attityder och förhållningssätt 

kombinerat med val av arbetssätt och arbetsformer blir därigenom viktiga och 

nödvändiga kompetenser både med avseende på dessa strävanden och 

ansvarsfrågan. Matematikundervisningen kräver därför av läraren ett brett 

register av didaktiska kompetenser och kan definitivt inte lämnas över till 

läromedlet att ta ansvar för. Att se helheten för att förstå är en av de viktiga 

grunderna i ett sociokulturellt perspektiv och det har även varit vägledande för 

mig i mitt forskningsarbete. Klassrummet inrymmer en komplex verksamhet 

som kräver mycket av sina aktörer, elever såväl som lärare.  

 

Resultaten från licentiatstudierna påvisade behovet av ytterligare forskning om 

hur elever, med fokus på arbetssätt och arbetsformer, lär sig matematik samt 

elevernas möjligheter och villkor för lärande i matematik. Att individualisera 

elevernas lärande synes ha förvandlats till en organisatorisk fråga och gruppens 

möjligheter i lärandeprocessen utnyttjas i mycket liten utsträckning. Den 

matematiska kommunikationen sker i huvudsak mellan elev, läromedel och 

lärare.  

 

I min fortsatta forskning har jag därför velat undersöka och förstå hur 

grundskolans matematikundervisning är organiserad och vilka effekter 

styrdokumentets individperspektiv har fått för matematikundervisningen. I ett 

individ- och individualiseringsperspektiv blir det då viktigt att förstå 

förväntningarna på både eleverna och lärarna. I dessa förväntningar finns även 
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frågeställningar om vem som förutsätts ta ansvar för elevernas lärande specifikt 

med avseende på lärandet i matematik.  

 

Avhandlingen har avsett att studera och förstå betydelsen av hur skolans 

verksamhet organiseras och genomförs med särskilt fokus på 

matematikundervisningen. Mål, förväntningar och visioner tydliggörs med hjälp 

av både Lpo 94 (SKOLFS 1994:1) och kursplanen i matematik (SKOLFS 

2000:135). För att förstå vad som sker i matematikklassrummen blir den 

nationella lägesbedömningen en relevant utgångspunkt. I den fokuseras både 

hinder och möjligheter för utvecklingen av matematikundervisningen för att i 

första hand uppnå de uppsatta kursplanemålen men även de övergripande målen 

angående elevernas inflytande, delaktighet och ansvar.  
 
Skolverket genomför årligen denna lägesbedömning av barnomsorg, skola och 

vuxenutbildning. Syftet är att ge en samlad nationell bild av utvecklingen inom 

skolan samt uppmärksamma områden där det krävs åtgärder för att öka 

måluppfyllelsen. I 2007 års lägesbedömning (se Skolverket, 2007) var 

matematik ett sådant uppmärksammat område och utgör av den anledningen en 

av mina utgångspunkter. Utifrån min utgångspunkt fokuseras grundskolans 

elevresultat i matematik samt frågor om skolundervisningens organisering, 

planering och genomförande.  

 

Inledningsvis i detta kapitel kommer Skolverkets bedömning att beskrivas. 

Därefter vidtar en granskning av de centrala begreppen individualisering, ansvar 

och inflytande ur ett skolperspektiv. Både en historisk (varför?), pedagogisk 

(vad?) och kontextuell (hur?) granskning av på vilket sätt begreppen vuxit fram 

blir betydelsefull för att förstå förutsättningarna för elevernas möjligheter att ta 

ansvar för sitt lärande.   

 

Avslutningsvis ges en översyn av relevant, nationell matematikdidaktisk 

skolforskning under rubrikerna; kontexten, matematikläraren och 

matematikundervisningen. Frågan om matematiklärarens ansvar blir viktig i 

relation till studiens fokus på elevernas möjligheter. Forskningsöversynen har 

medvetet valts utifrån ett nationellt perspektiv med hänvisning till studiens syfte 

och den nationella skolkontexten. 

 

Skolmatematiken, en lägesbedömning  

I Skolverkets lägesbedömning år 2007 genomfördes en fördjupad analys av 

angelägna frågor rörande bland annat skolornas arbete med elevernas språk-, 

läs- och skrivutveckling samt elevernas kunskapsutveckling i matematik. 

Eftersom skolmatematiken utgör mitt fokus så kommer jag att kortfattat beskriva 

elevresultat, undervisningens genomförande, elevinflytande samt viktiga 

faktorer för kunskapsutvecklingen i matematik.  
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Rapporten påvisar att de internationella studier (se Skolverket, 2004b; 

Skolverket, 2004c) som Sverige deltar i visar tydliga indikationer på försämrade 

elevresultat bland annat i skolämnet matematik. Som ett vedertaget mått på 

elevers ämneskunskaper ses andelen behöriga till gymnasieskolornas nationella 

och specialutformade program. Dessa resultat visar att omkring nio av tio elever 

var behöriga år 2006. Rapporten konstaterar att denna andel varit ganska stabil 

under de senaste fem åren men för de behörighetskrävande ämnena saknar 

eleven oftast betyg i matematik vilket bekymrar. Lägesbedömningen redovisar 

även att flickorna har ett betydligt högre genomsnittligt meritvärde än pojkarna 

över tid och att de når målen i större utsträckning i alla skolans ämnen idag, 

förutom  i idrott och hälsa. Vidare beskrivs föräldrarnas utbildningsnivå som den 

bakgrundsfaktor som varierar mest med elevernas resultat och betyg. En 

beskrivning av orsakerna till variationer i elevresultat relateras till kön, social 

bakgrund och etnicitet. I översynsarbetet framkommer att elevernas resultat och 

betyg varierar mycket mellan landets skolor. För att minska variationsbredden 

och samtidigt förbättra elevresultaten konstateras att lärares och rektorers 

kompetens är det resursslag som har störst betydelse för en sådan utveckling (se 

Skolverket, 2007).  

 

När det gäller undervisningens organisering och genomförande påvisas att det 

idag sker ett ökat skolarbete i hemmet. Forskningsstudier verifierar detta och 

pekar på att eleverna förväntas genomföra en allt större del av skolarbetet 

hemma och att läxor inkräktar mer på elevernas fritid idag än för 15 år sedan (se 

Ingrid Westerlund, 2004). Hemarbetet eller läxorna handlar, menar man i 

rapporten, allt mer om att eleven ska söka ny kunskap och ett sådant arbetssätt 

förutsätter att eleven kan få stöd hemifrån. Läxor motiveras ofta, av både lärare 

och skolledare, med att eleverna måste ta mer eget ansvar för sitt lärande och att 

föräldrarna i ökad utsträckning bör ha och få insyn i sina barns skolgång. 

Föräldrars möjligheter att stödja sina barn varierar vilket Skolverket uttryckligen 

uppmanar skolorna att ta hänsyn till i sin undervisningsplanering. Det kan bland 

annat handla om olika slag av stödåtgärder som exempelvis organiserad 

läxhjälp.  

 

Frågan om elevinflytandet i skolan har flera dimensioner hävdar Skolverket 

(2007). Eleverna ska dels känna till de demokratiska principerna och dels få 

pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Elevinflytande kan alltså ses som både 

ett mål i sig och som ett medel för att skapa goda förutsättningar för elevers 

lärande. Den samlade bedömningen påvisar ett tillfredsställande demokratiarbete 

på landets skolor men hävdar att elevernas delaktighet i och inflytande över 

undervisningen tycks vara svårare för skolorna att åstadkomma. Ett hinder 

verkar vara att: många lärare anser att de saknar stöd i skolförfattningarna för 

hur elevernas inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 
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innehåll ska utformas i praktiken (s.63). Ett verktyg som beskrivs ha potentiella 

möjligheter i arbetet med elevernas inflytande över undervisningen är enligt 

Skolverket, den individuella utvecklingsplanen (Skolverket, 2008). Enligt 

grundskoleförordningen ska alla grundskolor från och med 1 januari 2006 

upprätta individuella utvecklingsplaner, IUP, för alla elever. Införandet av IUP 

visar sig ha medfört att lärarna i större utsträckning samtalar med och om 

elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet sätt och dessutom formulerar 

utvecklingsmål kopplade till läroplanens mål, vilket bedöms som mycket 

positivt. Ytterligare ett syfte med de individuella utvecklingsplanerna har varit 

att ge eleverna större inflytande och delaktighet genom att de får möjligheter att 

ställa upp, genomföra och utvärdera egna utvecklingsmål.  

 

Angående kunskapsutvecklingen i matematik lyfts bland annat frågor fram om 

läromedlets betydelse, uppföljningen av elevernas kunskaper samt skolledarnas 

roll. Rapporten konstaterar att undervisningen i de tidigare årskurserna är 

mindre läromedelstyrd än i de senare åren. Man menar att undervisningen, under 

de senare årskurserna och ofta redan från årskurs 4, blir allt mer läromedelstyrd 

och att elevernas kunskapsutveckling nästan enbart följs upp med hjälp av de 

diagnoser och skriftliga prov som ingår i läromedlet. Det förekommer sällan 

kartläggande samtal med syfte att få eleverna delaktiga i sitt lärande och stärka 

sin förmåga till självvärdering. Lärarnas dokumentation av elevernas kunskaper 

har visserligen förbättrats men uppföljningen inriktas uteslutande mot hur eleven 

tillgodogör sig kunskaper och inte på hur undervisningen främjar 

kunskapsutveckling eller vilken typ av kunskaper och förmågor den ger eleven 

möjligheter att utveckla. Genom det individinriktade perspektivets dominans i 

uppföljningsarbetet medför det att de tester och prov som används fungerar mer 

som kontrollverktyg. Tester och prov används väldigt sällan som 

analysinstrument för matematikundervisningens betydelse i elevernas 

kunskapsutveckling. I rapporten påvisas även att skolverksamheten sällan 

analyserar elevernas nationella provresultat i ett bredare perspektiv exempelvis 

utifrån förändringar över tid eller skillnader mellan olika elevgrupper 

(Skolverket, 2007). I detta sammanhang uppmärksammas även skolledarna som 

initiativtagare till ett mer övergripande analysarbete. Sammanställning av 

provresultat känner rektorerna till men de saknar ofta kännedom om hur 

kunskapsuppföljningen sammantaget går till, dvs. vad resultatbedömningarna 

baseras på. Resultatsammanställningar används dessutom sällan som ett 

underlag för analys och diskussion av skolans aktuella utvecklingsbehov med 

avseende på undervisningens innehåll och form.  

 

I sammanfattningen pekar lägesbedömningen på att Skolverkets undersökningar 

kan påvisa en positiv utveckling vad det gäller elevers engagemang i skolarbetet 

(Skolverket, 2007). Något som dock ytterligare kan förstärka elevernas 

engagemang och delaktighet är utökad forskning om hur undervisningen går till 



 

33 

 

och vilken karaktär kommunikationen har mellan lärare och elever i 

matematikundervisningen. Ett flertal studier har visat att arbetssätten i 

grundskolan har förändrats och att andelen individuellt arbete inklusive 

hemarbete ökat under senare år. Forskningen pekar också på att de förändrade 

arbetssätten ger mindre lärartid för eleverna och ställer särskilda krav på 

elevernas självständighet och egen planering. Viktiga frågor handlar om vad det 

innebär att vara delaktig i det egna lärandet och hur ansvar och inflytande 

realiseras i undervisningen, enligt rapporten (Skolverket, 2007).  

 

För att få insikt i dessa frågor beskrivs och problematiseras de, för 

sammanhanget, relevanta begrepp som förekommer i skolkontexten. 

 

Centrala begrepp 
De centrala och relevanta begreppen för denna studie är individualisering, 

ansvar, inflytande och delaktighet. 

 

I den svenska skoldebatten har frågan om individen i relation till kollektivet 

problematiserats ur både ett värdegrunds- och lärandeperspektiv. Min studie har 

ett lärandeperspektiv och utgår från Lpo 94 (SKOLFS 1994:1) som tydliggör att 

den målstyrda skolans undervisning ska utgå från varje enskild individ. 

Individualisering har därför en central plats i skolverksamheten och kommer att 

beskrivas utifrån skolans styrdokument och uppdrag samt i relation till den 

pedagogiska praktiken. Eget arbete har, framförallt i de tidiga skolåren, blivit en 

organisatorisk tolkning av Lpo 94´s individinriktning. Eftersom arbetsformen 

”eget arbete” är vanligt förekommande i skolverksamheten motiveras den tredje 

underrubriken Eget arbete i avsnittet om individualisering.  

 

I läroplanskommitténs betänkande (SOU 1992:94) ges begreppen ansvar och 

inflytande stort utrymme. För lärarna gäller det att ha ett stort inflytande över, 

och därmed ansvar för, hur utbildningen utformas. För eleverna handlar det om 

att kunna utöva ett reellt ansvar och inflytande över det egna arbetet i skolan. 

Begreppen har med andra ord både ett lärar- och elevperspektiv vilket kommer 

att belysas. 

 

Individualisering 

Pedagogikprofessorn Ingrid Carlgren (1997) påvisar en tydlig förändring av 

skolarbetet under de senaste åren. Förändringen har i huvudsak skett i de lägre 

skolåren och kan sammanfattas med begreppet ”eget arbete”. Hon poängterar en 

uppenbar risk med denna arbetsform. Eftersom det egna arbetet försiggår i 

enskildhet och isolerat från gruppaktiviteter minskar det möjligheterna till 

bredare kommunikation och samspel vilket leder till att det gemensamma 

skapandet får minskat utrymme. Carlgren hävdar att skolan som en kollektiv, 

social praktik, därigenom kan komma att tappa sin styrka och betydelse för 
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lärandet. Nya arbetsformer skapas ofta i anslutning till de aktuella 

styrdokumenten och eget arbete har tydligt konstruerats som en konsekvens av 

individualiseringen i dagens skola. Hur har då individualiseringen vuxit fram 

och fått sin betydelse i skolverksamheten? Monika Vinterek (2006), lektor i 

pedagogiskt arbete, konstaterar att det inte finns mycket forskning som direkt 

undersökt individualisering inom svensk utbildning vilket aktualiserar behovet 

av en forskningsöversikt. I översikten belyser hon individualisering som berör 

skolväsendet under åren 1962-2004 och riktar sitt intresse både emot begreppets 

framväxt, eleverna och lärarna.  Inspirerad av bland annat denna översikt är min 

avsikt att synliggöra hur individualiseringen framskrivits i skolans styrdokument 

samt vad det innebär för skolverksamheten, den pedagogiska praktiken.  

 

Skolans styrdokument och uppdrag 

För den nioåriga obligatoriska grundskolan blev Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 

1962) den första läroplanen (se kapitel 1). I den läroplanen förekommer 

begreppet individualisering i olika former och det skrivs bland annat att skolan 

skall ge eleverna individuell fostran grundad på skolans kännedom om elevernas 

individuella förutsättningar. Trots detta betonas också kollektivet med 

motiveringen att det framtida samhället kräver samverkan mellan människor, 

alltså både individ och kollektiv. I Lgr 62 fokuseras individualiseringen på 

skolans arbetssätt och arbetsformer. Det handlar om möjligheterna i 

undervisningen att låta eleverna arbeta med samma innehåll men i olika 

omfattningar och på olika svårighetsnivåer. Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) 

har det mesta gemensamt med Lgr 62 med avseende på det som framskrivs om 

individualisering. Det som skiljer dem en aning ses i Lgr 69´s skrivningar som 

en tydligare betoning på intresseindividualisering inom klassens ram. Även i 

denna läroplan, Lgr 69, tydliggörs krav och önskemål om samverkan och 

samarbete. Det uttrycks att eleverna ska: förbereda sig för sin roll som aktiv 

medborgare i morgondagens samhälle, som betydligt mer än det nuvarande 

kommer att kräva samverkan och solidaritet mellan människorna 

(Skolöverstyrelsen, 1969, s.10). 

 

Sammantaget utgår individualiseringsperspektivet i grundskolans två första 

läroplaner, Lgr 62 och Lgr 69, från elevernas mognad och intresse och handlar 

metodiskt om nivå, omfång och hastighet. Kilborn & Löwing (2002) hävdar att 

individualiseringsproblematiken, under 1960-talet och i början av 1970-talet, 

försökte lösas med hjälp av undervisningsteknologi. Det innebar att eleverna 

arbetade individuellt och i egen takt med undervisningsmaterial som hade 

differentierade kunskapsnivåer. De menar att: I själva verket var det oftast fråga 

om ren hastighetsindividualisering, där vissa delmoment togs bort för de 

långsammare eleverna och andra svårare moment lades till för de snabbare 

eleverna (s.125).  
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Under 1980-talet och framåt menar Kilborn & Löwing (2002) att 

individualiseringsfrågan däremot kom att handla om elevgrupperingar, så kallad 

differentiering, vilket innebar organisatoriska åtgärder för att möjliggöra 

individualisering. Vinterek (2006) hävdar att förutom frågan om 

elevgrupperingar hade Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) även intentionen att 

skapa en likvärdig grundutbildning för alla med utrymme för både gemensamma 

grundkurser och elevers egna intresse- och studieval. Trots Lgr 80´s fokus på 

kunskapers betydelse för eleven som individ betonas även individen i ett 

kollektivt och samhälleligt sammanhang. Elevernas utveckling till demokratiska 

samhällsmedborgare är viktigt i Lgr 80 och för att nå detta övergripande mål bör 

lärarna ge eleverna tydliga möjligheter till medbestämmande. 

 

I dagens läroplan, Lpo 94 (SKOLFS 1994:1), förekommer inte individualisering 

som framskrivet begrepp. Det finns dock en hel del skrivningar om att 

undervisningen skall ta sin utgångspunkt i den enskilda eleven. Exempelvis att:  

låta varje enskild elev finna sin unika egenart…(s.5) och att undervisningen 

skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov…(s.6). Förutom detta 

uttrycks även att skolan ska möjliggöra för eleverna att ta initiativ och ansvar. 

Finns det då några riktlinjer utifrån ett kollektivt perspektiv? Ja, under rubriken 

Mål att sträva mot (s.9) uttrycks att varje elev i en trygg miljö lär sig arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra. Till följd av skolans styrning och 

målinriktning har hur-frågan tonats ner och i Lpo 94 står ingenting att läsa om 

på vilket sätt undervisningen skall anpassas till individen, menar Vinterek 

(2006).  

 

Margareta Lindkvist (2003) hävdar i sin licentiatuppsats att den 

utbildningspolitiska bilden har förändrats i tiden mellan Lgr 62 och Lpo94. Hon 

visar att det har skett en perspektivförskjutning från att se utbildning som en 

kollektiv rättighet till att se utbildning både som ett individuellt livsprojekt och 

som ett samhällsmål för demokratins bevarande. I Lgr 62 och Lgr 69 beskrivs en 

allmän förhoppning om att individualisering som arbetsform skulle lösa de 

svårigheter som eventuellt kunde komma att uppstå när barn och ungdomar 

mötte samma utbildning, menar hon. Bägge läroplanerna uttrycker även att 

läraren i det vardagliga skolarbetet ska skapa lärandesituationer med fokus på 

gemenskap och trygghet. I Lgr 80 tonas betydelsen av lärares val av arbetssätt 

och arbetsformer ner och istället fokuseras elevernas förförståelse och 

erfarenheter i undervisningen. Lindkvist menar att en ny läraruppgift, som 

handlar om att placera in elevernas lärande i ett större kulturellt sammanhang, 

växer fram. Lgr 80 har, hävdar hon vidare, en tydlig betoning av 

kunskapsmålens betydelse för elevens självkänsla, motivation och 

internalisering.  

 

Lpo 94 (SKOLFS 1994:1) kan sammanfattningsvis beskrivas ha starkt 
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individfokus och uttrycker tydligt att en av skolans uppgifter är att utveckla 

självständiga, kritiskt tänkande individer som tar ansvar för sitt lärande. Trots att 

begreppet individualisering inte förekommer explicit så genomsyras texten av 

uttryck som; att låta varje enskild elev få …(s.5), elevernas olika förutsättningar 

och behov (s.6) och kan eleverna utveckla sin förmåga att (s.7). Vad som 

däremot uttrycks explicit och tydligt handlar om elevens ansvar för sitt lärande 

och sin kunskapsutveckling. För elevens individuella kunskapsutveckling 

anläggs vissa övergripande perspektiv såsom ett; historiskt-, miljö-, 

internationellt- och etiskt perspektiv. Det poängteras ett brett socialt och 

historiskt sammanhang där den samlade kollektiva erfarenheten och det egna 

aktiva deltagandet är viktigt för lärandet. Individualiseringsbegreppet har i de 

olika läroplanerna, helt klart, ändrat karaktär. Från att ha handlat om 

organisation och olika undervisningsmetoder har fokus alltmer flyttats till 

individens sociala bakgrund, erfarenheter, intressen och inflytande. Det har 

alltmer övergått till att handla om mål istället för om medel. 

 

Den pedagogiska praktiken 

För att förstå vad det innebär att anpassa undervisningen till varje elevs 

förutsättningar och behov måste möjligheterna till detta problematiseras. Det 

finns, som nämnts, många individualiseringsstrategier att välja för denna 

anpassning. En strategi beskrivs som innehållsindividualisering och handlar om 

att försöka finna ett innehåll som motsvarar den enskilda elevens behov och 

intresse av viss kunskap. Denna tolkning ses av Kilborn & Löwing (2002) som 

uttryck för att individualisering handlar om att anpassa stoffet till elevernas 

förkunskaper och förmåga att lära. Detta stoff kan även kategoriseras utifrån 

omfång och/eller nivå. Ytterligare strategier kan handla om metod och hastighet. 

Val och utformande av individualiseringsstrategi kopplas till vilket syfte som 

finns.  

 

Vem har då ansvaret för individualiseringen? Lindkvist (2003) konstaterar att 

det finns en stark tilltro till eleven/individen som ett viktigt styrande centrum för 

kunskapsutvecklingen i skolan (s.134). Hennes teoretiska referensram för att 

beskriva detta ansvar sammanfattas i en modell över samspelet lärare och elev. 

Grundfrågorna hon ställer handlar om vem som avgör vad som ska läras och hur 

detta ska läras. Förutom fyra skapade typfall indikerar hennes modell även 

frågor om elevens roll och förmåga till tillägnan. De typfall hon beskriver är; 

läraren som expert/eleven som novis, läraren som målsättare/eleven som 

problemlösare, läraren som vägledare/eleven som målsättare samt läraren som 

utmanare och eleven som forskare. Huvudsyftet med denna referensram var för 

henne att tydliggöra analysen av de olika struktur- och processaspekter som kan 

antas främja elevers upplevelse av sig själva som autonoma subjekt. Förutom 

rent undervisningskopplade aktiviteter synliggör även detta analysverktyg 

betydelsen av på vilket sätt klassrumsverksamheten organiseras och genomförs. 
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Med utgångspunkt i ovannämnda modell menar Vinterek (2006) att om man 

först väljer formen för individualiseringen kommer detta att sätta gränser för 

vilka samspelsformer som blir möjliga. Det skulle i så fall betyda att den 

praktiska utformningen av en individualiserad undervisning är av stor betydelse, 

eftersom den sätter gränser för vilka samspelsformer som blir möjliga och 

därigenom även kommer att påverka ansvarsfördelningen (s.49). 

 

Hur ser det då ut i matematikklassrummen med avseende på individualisering?  

Från 1990-talet och framåt kan man påstå att det skett en minskning av 

gruppaktiviteter till förmån för enskilt arbete och att arbete i läroboken 

dominerar bilden (se Skolverket, 2004a). Sverige tillhör de länder, bland de  

50-tal som ingår i TIMSS 2003 (Skolverket, 2004c), där störst andel elever 

måste lita på läroboken som huvudsaklig grund för sin utbildning. Det är det 

egna arbetets metodik (se Eget arbete nedan) som råder och läraren talar sällan 

inför hela klassen. Eleven talar också sällan inför klassen och det är mycket 

sparsamt med grupparbeten. I sin pedagogikavhandling menar Ulla Runesson 

(1999) att en social interaktion kring ett gemensamt innehåll där det talas 

matematik visar sig svår att få till stånd under de förutsättningar som beskrivs 

ovan, på grund av läromedlets roll i undervisningen. 

 

Enligt NU 03 (Skolverket, 2004a) består matematiken idag överlag av elevers 

enskilda projekt där de lotsas fram genom ett undervisningsmaterial av sin 

lärare. Det synes dessutom allt ovanligare att man diskuterar matematik i 

klassen. Detta gäller både mellan elever och mellan lärare och elever. Skolverket 

anser att: Under senare år har också självständigt arbete blivit lika vanligt 

förekommande i åldersblandade som i mer åldershomogena klasser (Skolverket, 

2004a, s.46). I ålderblandade klasser försiggår främst hastighetsindividualisering 

som kan innebära att elever tillåts gå fram i olika takt vilket medför att elever i 

samma klass kan vara sysselsatta med läroböcker avsedda för olika årskurser 

med en spridning upp till fem år (Vinterek, 2006, s.67). Sedan i början av  

1990-talet har, i både ålderblandade och åldershomogena klasser, gemensamma 

lärarledda genomgångar klart minskat i takt med att det enskilda arbetet ökat (se 

Skolverket, 2004a). Läraren går oftast runt i klassrummet och hjälper en elev åt 

gången och denna trend tycks finnas i grundskolans alla årskurser. I de tidiga 

skolåren arbetar dessutom eleverna ofta självständigt med något som i skolan 

kallas ”eget arbete”.  

 

Eget arbete 

Det kännetecknande för eget arbete beskrivs av Eva Österlind (1998), forskare i 

pedagogik, och Vinterek (2006) med att eleverna arbetar individuellt på olika 

nivåer och parallellt med olika ämnen. I schemat läggs ett pass med eget arbete 

in per dag och det innehåller oftast matematik, svenska och engelska (se Kling 

Sackerud, 2006). Eleverna får alltså välja när de arbetar med vad och det är 
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oftast läraren som bestämmer innehållet. I skolforskningen problematiseras 

”eget arbete” bland annat utifrån elevernas lärande, roll och möjligheter. 

 

Med ett lärandeperspektiv konstaterar Carlgren (1994) att elevens egen 

planering oftast gynnar inlärningen av fakta och färdigheter men ställer sig 

tveksam till om det gynnar utvecklingen av förståelsen. Hon menar att: Kraven 

att bli klar med sitt schema på utsatt tid, av att hela tiden ”gå framåt”, att nå 

resultat i termer av hur många sidor i boken man avverkat etc. blir svåra att 

förena med problematisering och utveckling av fördjupad förståelse (s.12).  

Lärandet problematiseras även av Kerstin Bergqvist (1990) som i sin 

pedagogiska avhandling påvisar att eleverna utvecklar en instrumentell syn på 

skolarbetet. Den instrumentella synen medför att uppgifterna skall arbetas 

igenom för att kunna prickas av och lämnas in. Sammanhang och mening 

saknas. Detta medför att elevengagemanget blir lågt och de elever som inte talar 

skolans språk marginaliseras. Som elev blir det påtagligt att det blir viktigare hur 

långt man hinner än vad man gör och lär sig (se Bergqvist, 2001; Carlgren, 

1997; Jedeskog, 2001; Österlind, 1998). Kvantitet förväxlas med kvalitet eller 

kommer att dominera verksamheten vilket får till följd att kunskapsformen 

”fakta” prioriteras och inte en djupare förståelse av det som studeras. För en 

gynnsam lärandeutveckling uttrycks i SOU 1992: 94 att det krävs en balans 

mellan kunskapsformerna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet eftersom 

de kompletterar varandra och utgör varandras förutsättningar (s.79-80).  

 

Med avseende på elevens förändrade roll har Österlind (1998) utgått från 

Martyn Denscombe´s (1985) sociologiska studier om vilken kontroll som utövas 

i klassrummet. Denscombe synliggör tre olika strategier som handlar om 

dominans, samarbete och organisering något som Österlind problematiserat i sitt 

forskningsarbete. Hon anser att elevens egen planering och genomförande (eget 

arbete, min anm.) kan ses som en kombination av strategierna samarbete och 

organisering och handlar om tydliga rutiner, ett visst elevinflytande och en 

strävan att engagera den enskilda eleven. Utifrån ett organisationsperspektiv 

påvisar Åsa Söderström (2006) i sin avhandling att man i början av 1990-talet 

kunde se att skillnader i arbetssätt mellan grundskolans tidigare och senare år 

ökade.  Det handlade om mer självstyrt enskilt arbete (eget arbete, min anm.) i 

tidiga år och mer frontal- eller katederundervisning i de senare åren. Under 

2000-talet tycks utvecklingen, även i senare år, alltmer ha gått från en lärarstyrd 

frontalundervisning till planeringsstyrt elevarbete och från en 

kunskapsförmedlande till en mer arbetsledande lärarroll. Det förekommer 

generellt allt färre kunskapsgenomgångar i helklass (se Kjell Granström, 2003; 

Skolverket, 2004).  

 

Ytterligare en användbar modell (Inger Eriksson et al., 2004) för beskrivning av 

skolundervisningens organisering utgår från begreppen; självreglerad-, 
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redovisningsorienterad-, sammanhangsskapad- och läroboksstyrd organisation. I 

den självreglerande och redovisningsorienterade undervisningspraktiken 

uttrycks kraven på elevens egenstyrning och egenansvar tydligast menar 

Söderström (2006). Hur hanterar då eleverna egenstyrning och egenansvar? Det 

handlar i stor utsträckning om elevernas möjligheter och Österlind (1998) 

hävdar att förhållningssättet till den egna planeringen tydligt kan relateras till 

elevernas sociala bakgrund. Elever med medelklassbakgrund ser möjligheter att 

själva styra över sitt arbete, fatta självständiga beslut och mäta sin egen 

kapacitet. Elever med arbetarklassbakgrund ser egenplanering som ytterligare en 

uppgift som läraren lagt på dem, som en påminnelse om vad de behöver arbeta 

mer med och som ett sätt att komma igång.  

 

Vad innebär det då när helklassundervisning ersätts av eget arbete? Österlind 

(1998) anser, med stöd av bland annat Denscombes teorier, att det innebär en 

tydlig förändring av elevrollen. Eget arbete medför nya krav på eleverna som 

bland annat innebär att de förväntas göra en del av det planeringsarbete som 

tidigare var lärarens ansvar. Förutom ett planeringsansvar innebär det även att 

eleverna ska bedöma sitt eget arbete. Med andra ord ska eleverna agera 

individuellt och under eget ansvar.  

 

Ansvar  
Elevers ansvar och ansvarsfulla agerande är vanligt förekommande uttryck i 

2000-talets skolkontext. Vad ett ansvarsfullt agerande innebär är däremot inte 

helt självklart. Handlar det om rättigheter eller skyldigheter eller eventuellt om 

både och? I Lpo 94 sägs under rubriken Rättigheter och skyldigheter (SKOLFS 

1994:1, s.7) att valfrihet och inflytande skall utveckla elevernas förmåga att ta 

personligt ansvar genom att: få välja kurser och ämnen och genom att delta i 

planeringen och utvärderingen av den dagliga undervisningen (s.7). Detta 

kommer att kunna utveckla elevernas förmåga att utöva inflytande och ta ansvar 

och handlar uttryckligen om rättigheter. Utifrån skolans uppgift att främja 

elevernas utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar krävs att 

eleverna får en ny roll (SOU 1992:94, s.105). Grunden till den nya rollen 

innebär att inflytande måste vara knutet till ansvar och att krav ställs på 

självständigt tänkande vilket kan relateras till elevernas skyldigheter.  

 

Hur kan då ett ansvarsfullt agerande förstås utifrån elevernas lärandesituation 

och hur ser ansvarsfördelningen ut? I sin avhandling diskuterar Charlotte Silén 

(2000) hur lärandet kan gestalta sig när lärandesituationen ger individen 

möjlighet att vara självständig och ta eget ansvar. Hon anser att det handlar om 

den lärandes erfarenhet, det egna ansvaret och kontexten. Inspirerad av Philip C. 

Candy (1991) diskuterar Silén (2000) vidare både elev- och lärarkontrollen i 

undervisningssituationen med avseende på inflytande. Hon menar att 

utbildningssystemet bestämmer vilka förutsättningar som finns för elevernas 



 

40 

 

ansvar och inflytande utifrån ramar och lärarnas tolkning av dessa. Dialektiken 

mellan förutsättningarna och utnyttjandet skapar antingen eget ansvar och 

självständighet eller ett beroende. Det egna ansvaret leder till aktiva val, egna 

initiativ, påverkan och stärkt självförtroende. För att utreda och förstå vad det 

innebär för en skolelev att ta ansvar, tar Söderström (2006) sin utgångspunkt i 

den sociala och kulturella kontexten. Hon anser att det inte finns någon 

universell betydelse av begreppet ansvar utan menar att: Hur begreppet ansvar 

används av lärare och elever i den svenska skolan har både med den 

västerländska kulturen i stort och med skolan som social kultur och kontext att 

göra (s.24). Hon beskriver två parallella förklaringsmodeller för vad det innebär 

att ta ansvar. Den ena handlar om att svara an mot givna regler och normer och 

den andra att svara mot situationen. Det förra innebär att genomföra något på ett, 

enligt gängse samhällsnormer, legitimt sätt.  En individ skall kunna ansvara för 

att de uppgifter hon/han får sig tilldelade utförs såsom det förväntas. De yttre 

lagarna och normerna ses som vägledande och Söderström talar om ett 

pliktetiskt betraktelsesätt. Trots att människor genom norm- och regelverk 

försöker skapa en säker handlingsgrund så anser hon att det finns olika sätt att 

visa ansvar på. Det finns alltså olika och motstridiga normer och regler vilket 

kan leda till konfliktsituationer. Egna värderingar kan exempelvis hamna i 

konflikt med de uppdrag man har och får. Ett uppdrag kan med andra ord leda 

till konflikt mellan en individs olika positioner. Hon påvisar behovet av att 

reflektera över elevens olika roller som individ men även som klasskamrat i ett 

socialt sammanhang. Det senare, att svara mot situationen, innebär att 

människor utvecklar ett eget omdöme att anpassa sitt handlande efter 

situationen. Ansvarstagande blir och är en process i samspel med andra 

människor. Att ta självständig ställning till sitt handlande, menar Söderström, 

handlar om kreativitet. Det betyder att skoleleven måste utveckla en egen 

övertygelse och känsla för vad ett ansvarsfullt beteende är i relation till de olika 

krav som skolan ställer. Ansvar kan sägas utgå från ett reflekterande 

förhållningssätt där individen både för en dialog med sig själv och med sin 

omgivning. Bägge dessa förklaringsmodeller, menar Söderström (2006), innebär 

ett visst mått av osäkerhet. Hon hävdar att: Det är lätt att förstå den osäkerhet 

som kan drabba elever som självständigt reflekterar över skolans normer och 

regler men också de elever som oreflekterat följer skolans regler och normer 

och kan hamna i osäkerhet då dessa kan vara både tvetydiga och 

motsägelsefulla (s.32).  

 

Zygmunt Bauman (1995), professor i sociologi, vill mena att den osäkerhet som 

det individuella ansvaret medför är problematisk. Han påvisar hur det, under 

olika historiska perioder, har utvecklats olika sätt att tackla denna problematik. 

Under förmoderniteten var det främst religionen som gav vägledning. En 

befrielse från individuellt, moraliskt ansvarstagande skedde under moderniteten 

genom starka koder och regler som förvaltades av samhällsinstitutionerna (se 
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Hargreaves, 1998; Ziehe, 2000). Senmoderniteten eller postmoderniteten har 

som utgångspunkt att ansvar handlar om att svara an mot givna regler och mål 

men samtidigt har det utvecklats möjligheter för kritiskt ifrågasättande. 

Sociologen John Beck (1998) talar om en moralisk relativism som innebär att 

individer tvingas ta ansvar för sin egen framtid i en kontext av växande 

osäkerhet i det postmoderna samhället som är uppbyggt på privatisering, 

avreglering och decentralisering och som avspeglar sig både i den ekonomiska, 

sociala och emotionella sfären. Det postmoderna samhället framhåller den 

självstyrande individen och den individuella friheten som tydliga samhällsideal 

(se Hargreaves, 1998; Ziehe,  2000; Söderström, 2006). Men trots den 

individuella friheten existerar vi samhällsmedlemmar även i ett socialt 

sammanhang och utifrån detta kan och bör ansvar också betraktas. När det gäller 

ansvar i relation till andra gör Bauman (1996) en åtskillnad mellan närhet och 

distans. I de nära relationerna, menar han, blir det lättare att handla ansvarigt 

utifrån en inre övertygelse. När det gäller distans och ett större socialt 

sammanhang avlägsnas ansvaret från den enskilda individen och läggs på 

normer och regler att följa.  

 

Utifrån en epistemologisk utgångspunkt kan man synliggöra olika sätt att se på 

hur ett ansvarsfullt beteende utvecklas. Det kan handla om mognadsprocesser i 

olika utvecklingsstadier (se Jean Piaget, 1972), inlärningsprocesser med 

utgångspunkt i erfarandet (se John Dewey, 1998) och det kan handla om 

läroprocesser där interaktionen med exempelvis läraren blir betydelsefull (se 

Lev. S. Vygotskij, 1999). Vem har då ansvar för skolelevernas utveckling av 

ansvarstagande? Kultursociologen Mats Trondman (2003) menar att det råder en 

ojämlik relation mellan lärare och elever som innebär att lärare bär det största 

ansvaret. Den överordnade position gentemot eleverna, som ligger i lärarrollen, 

gör att de strategier som lärare väljer, för att hjälpa elever att utveckla ett 

ansvarstagande för skolarbetet, har stor betydelse. Enligt pedagogikprofessorn 

Gunnel Colnerud (2004) går det att skissa på flera sätt att förverkliga detta. Det 

handlar om att få elever att följa uppsatta regler, ge elever möjlighet till 

intellektuell reflektion, ge elever möjlighet att gradvis lära sig att handla 

ansvarigt samt sist och inte minst att lärare visar eleverna omsorg. De flesta 

lärare använder flera av dessa strategier men en viktig utgångspunkt är att de val 

läraren gör blir medvetna och reflekterade. Våra styrdokument uttrycker tydligt 

att: Alla som arbetar i skolan skall främja elevernas förmåga och vilja till 

ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön 

(SKOLFS 1994:1, s.14) Dessutom skall läraren: utgå från att eleverna kan och 

vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan (s.14). 

Att ta ansvar har en tydlig koppling till elevernas möjligheter till inflytande och 

delaktighet.  
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Inflytande och delaktighet  

Inflytande har som en utgångspunkt att se ansvar som ett mål i sig. Med detta 

menas att en ansvarstagande medborgare ses som en förutsättning för ett 

demokratiskt fungerande samhälle. I skollagen stadgas det att: Eleverna ska ha 

inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen 

av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad (SFS, 

1985:1100, 4 kap. 2§). Det handlar i stor utsträckning om en demokratisk 

fostran av eleverna. Eva Forsberg (2000) menar att utövande av inflytande kan 

ses längs en stigande skala från medverkan via medinflytande och medansvar till 

medbestämmande. 

 

I SOU 1996:22 tydliggörs intentionen med den demokratiska fostran av 

eleverna. Det handlar om att eleverna skall ges stort inflytande över skolans 

fysiska och sociala miljö, vardagsundervisningen samt sitt eget lärande. 

Forskning visar dock att elevernas inflytande i skolan är begränsad i frågan om 

undervisningens form och innehåll (se Gunvor Selberg, 1999; Forsberg, 2000; 

Vinterek, 2006 m.fl.). Det kan även konstateras att den stora satsningen på eget 

arbete har gett eleverna ökad makt över när saker ska göras medan makten över 

innehållet fortfarande ligger hos läraren. Söderström (2006) anser att det finns 

en uppenbar risk att elevernas inflytande minskar när elevers eget arbete 

fokuseras som arbetsform. Genom att utrymmet för gemensamma diskussioner 

om bland annat arbetsvillkoren minskar så minskar också elevernas möjlighet 

till inflytande som grupp. Vilka fler hinder finns då för ett ökat elevinflytande? 

Ett hinder är, enligt Forsberg (2000), läroböckernas styrande effekt på 

undervisningens innehåll och form vilket visats gälla skolans 

matematikundervisning (se även Monica Johansson, 2006). Både det egna 

arbetet och läromedelsberoendet kan tillsammans motverka elevernas 

möjligheter att ha inflytande på och ta ansvar för sitt lärande i matematik. I SOU 

1996:22 ställs frågan varför elever ska ha inflytande. Tre utgångspunkter 

redovisas och de handlar om elevinflytande som en mänsklig rättighet, 

elevinflytande ur perspektivet demokratifostran samt elevers inflytande över sitt 

eget lärande. Den sistnämnda utgångspunkten utgår ifrån att elevers lärande är 

beroende av att de har inflytande över sin egen kunskapsprocess. Utredningen 

hävdar att: kunskapsarbete är en skapande process, och den som skapar måste 

vara närvarande och delaktig i det som sker. Det kan man inte vara om det är 

någon annan som tar hela ansvaret för vad och hur man ska lära sig, och om 

man själv känner sig utanför (s.24). Läroplansbetänkandet hävdar även att 

elevers inflytande över sitt lärande inte är ett individuellt företag. Det handlar 

om att i kommunikation med kamrater, lärare och andra vuxna bli medveten om 

sig själv och världen där både språket och det metakognitiva perspektivet är 

viktigt.  
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Söderström (2006) menar att med de utvecklingspsykologiska tankegångarna 

som resonansbotten är det lätt att elevers inflytande och ansvar främst blir ett 

medel för god inlärning och den enskilde elevens personlighetsutveckling och 

inte ett mål i sig. När det gäller ansvar och inflytande betonas inte elevgruppen 

som kollektiv kraft i skolans styrdokument trots att samhällsförändringar i 

demokratisk riktning ofta utgjorts av kollektiva strävande. Söderström påvisar 

att utvecklingen gått från Lgr 69´s (Skolöverstyrelsen, 1969) betoning på 

medansvar till att i Lpo 94 (SKOLFS 1994:1) i allt större utsträckning betona 

elevers individuella ansvar. I skolans individualiseringssträvanden förutsätts det 

med andra ord att eleverna ges inflytande för att kunna ta ansvar och begreppen 

individualisering, ansvar och inflytande är angelägna att, ur ett 

matematikdidaktiskt perspektiv, problematisera och debattera. Tidigare 

diskuterades (se Unenge, 1999 i kapitel 1) skälen till den allt intensivare 

skolmatematiska debatten. Unenge menar att debatten intensifierats de senaste 

25 åren bland annat beroende på resultat av den växande forskningen kring 

undervisning och lärande i matematik. 

 

Vad har framkommit i den aktuella matematikdidaktiska forskningen med fokus 

på begreppen individualisering, ansvar samt inflytande och delaktighet?  

 

Matematikdidaktisk forskning  
Matematikämnet kan generellt beskrivas som det skolämne kring vilket flest 

dokumenterade individualiseringsförsök finns och flest forskningsresultat 

presenterats. Synen på individualisering har varierat historiskt och olika 

strävanden kan beskrivas. Fram till 1990-talet drevs några intressanta 

individualiseringsprojekt i skolämnet matematik som problematiserats i den 

matematikdidaktiska forskningen. Inledningsvis beskrivs två av dessa projekt, 

IMUprojektet samt GEMprojektet (se Madeleine Löwing, 2006), med 

utgångspunkt i individualiseringsperspektivet.   

 

IMUprojektet (Individualiserad Matematik Undervisning) pågick under åren 

1964-72 och handlade om en effektundersökning där 80 skolor ingick. 

Effektundersökningen hade som syfte att mäta effekterna av en individualiserad 

undervisning baserad på av projektledningen producerat material. Det var ett 

självinstruerande undervisningsmaterial som karaktäriserades av 

hastighetsindividualisering (Löwing, 2006). Effektundersökningen antog att 

eleverna kan ha svårt att själva bedöma vad som kan vara en lämplig arbetstakt 

och i materialet rekommenderades därför lärarna en minimigräns gällande 

innehållsomfång och arbetstakt för eleverna. Projektets grundantagande, om 

elevens egna möjligheter att bedöma vad som är lämplig arbetstakt, övergavs i 

utvärderingen och inga effekter i förhållande till elevernas matematiska 

kunskapsutveckling redovisades. IMU-materialet blev, hävdar Löwing (2006), 

trots dessa slutsatser snart mönsterbildande för en rad läromedel. Dessa 
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självinstruerande undervisningsmaterial styrde eleverna hårt och hindrade 

elevernas egna initiativ och därigenom inflytande och ansvar.    

 

Ytterligare ett projekt, GEMprojektet (Grupperingsfrågor i Engelska och 

Matematik), genomfördes 10 år senare och pågick från 1982 till 1987. Detta 

projekt omfattade ett 20-tal skolor, ett par hundra lärare och cirka 1500 elever 

och syftet var att undersöka alternativ till indelningen av 

matematikundervisningen i allmän och särskild kurs (se Kilborn & Löwing, 

2002). Bakgrunden var att det i förslaget till ny läroplan (Skolöverstyrelsen, 

1969) hade föreslagits en sammanhållen matematikkurs för alla elever vilket 

väckte motstånd och föranledde genomförandet av projektet. De i 

undersökningen medverkande skolorna använde sig av någon form av flexibel 

nivågruppering och det konstaterades att val av modell byggde på olika 

utgångspunkter. Dessa utgångspunkter kunde handla om hänsyn till elevernas 

intresse och behov eller om elevernas förmåga att kunna arbeta självständigt.  

 

Bägge projekten, IMU och GEM, visar att organisatoriska förändringar inte 

direkt påverkar elevernas kunskapsutveckling. Individualisering kan med andra 

ord inte hanteras som en organisatorisk fråga utan undervisningens innehåll och 

utformning tycks vara de viktigaste faktorerna för denna utveckling. IMU och 

GEM karaktäriseras mer som utvecklings- än forskningsprojekt men har trots 

det fått effekter för skolans matematikundervisning vilket flera forskare 

synliggjort (se Kilborn, 1979; Löwing, 2006; Vinterek, 2006 m.fl.). Ingen 

svensk matematikdidaktisk avhandling har specifikt problematiserat frågan om 

elevernas ansvar och inflytande i matematik men många studier inbegriper 

frågan och har relevanta beröringspunkter. De handlar sammanfattningsvis om 

förutsättningar och villkor för undervisning och lärande i matematik under tre 

olika kategorier. En under rubriken Den skolmatematiska kontexten (Wistedt, 

1987; Wyndhamn, 1997 och Sandahl, 1997), en med fokus på 

Matematiklärarens ansvar (Runesson, 1999; Bentley, 2003; Johansson, 2006; 

Löwing, 2006 och Bjerneby Häll, 2006) samt den tredje och sista kategorin med 

fokus på hinder och möjligheter för Matematikundervisningen (Emanuelsson et 

al., 1999; Bjerneby Häll, 2006 och Riesbeck, 2008).  

 

Den skolmatematiska kontexten 
Den matematikdidaktiska forskningen har, med utgångspunkt från både 

nationella utvärderingar (se Skolverket, 2004a) och jämförande internationella 

studier (se Skolverket, 2004b; Skolverket, 2004c), fokuserat både skolans 

styrdokument och skolans aktörer.  

 

I Sandahls (1997) avhandling beskrivs skolmatematikens problem som elevers 

svårigheter att förstå skolämnet matematik, vad matematik är och vad matematik 

kan användas till. Hon beskriver en kamp mellan ritual och rationalitet och 
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uttrycker det som att: elevers möte med matematiken i skolan beskriver en 

kulturkrock (s.121). För eleverna gäller det, enligt Sandahl att erövra 

matematiken, så som den presenteras i skolan, utifrån sin personliga och 

kulturella erfarenhet. För att veta och förstå vilken matematisk kunskap som är 

viktig för våra barn och ungdomar, hävdar hon vidare, krävs insikt om och 

analys av de samhälleliga och sociala konsekvenserna. Människors olika 

erfarenheter från livet ger föreställningar av omvärlden. Denna omvärld, där 

matematiken ingår är, anser Sandahl, alltid kontextuell. Kontexten och dess 

samband med elevernas förståelse i matematik beskrivs och analyseras av Inger 

Wistedt (1987). Hon menar att kontextualiseringen inte bara hänger samman 

med hur individen tolkar situationer på olika sätt utan att det även har med 

individens kunskaper och färdigheter att göra. Att behärska den skolmatematiska 

kontexten ses, enligt Wyndhamn (1997), som att gå från oreflekterad, 

kontextberoende kunskap till kontextfri, generaliserbar kunskap. Vilka 

implikationer ger detta till matematikläraren och matematikundervisningen?  

 

Matematiklärarens ansvar 

Några implikationer beskiver Ulla Runesson (1999) med hjälp av en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt som innefattar diskussioner och samarbete 

i matematikundervisningen. Lärarens uppgift blir enligt Runesson, att skapa 

möjligheter för eleverna att konstruera egen mening. Det handlar om skilda sätt 

att behandla ett matematiskt innehåll, det vill säga om variationernas pedagogik. 

Huvuduppgift för läraren handlar kortfattat om att skapa möjligheter för eleven 

att konstruera egen mening och kunskap genom att bland annat få ta eget ansvar.  

 

Det krävs tydlig variation i arbetssätt och arbetsformer vilket bland annat 

motsägs av NU 03 (Skolverket, 2004a) där matematik beskrivs som skolans 

mest läromedelsberoende ämne. Frågan om läromedelsberoendet analyserar 

Johansson (2006) i sin forskning. Med eleven och skolmatematiken som 

utgångspunkt belyser hon tre perspektiv på läroboksanvändandet vilka handlar 

om; lust att lära, individualisering och elevinflytande. Hon varnar dock för  

läromedelsberoendet just med tanke på den begränsande möjligheten till 

elevinflytande och hävdar att: it is the teachers´ responsibility to make sure that 

the students have a real influence on content as well as teaching methods and 

ways of working. The students` possibility to influence, however, is almost 

nonexistent if a teacher follows the textbook very closely (s.11). I sin 

sammanfattande diskussion hävdar hon att speciellt i matematikundervisningen 

ses textboken som den vanligaste artefakten för överförandet av kunskap. 

Johansson anser att frågan om läromedlets betydelse kan ses som både verktyg 

och mål för utvecklingen och för att förstå lärandeprocesserna i matematik blir 

det viktigt att problematisera hur läromedlet används i undervisningen.   

 

Lärandeprocessen i matematik har även intresserat matematikdidaktikern Per-
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Olof Bentley (2003). Han beskriver och analyserar betydelsen av ett antal 

policyvariabler och aspekter i lärandeprocessen. Det empiriska underlaget, i 

hans avhandling består av en enkätstudie på ett slumpmässigt urval av 724 

matematiklärare i grundskolans senare år. I forskningen utreds 

undervisningsprocessen och ett begrepp som Bentley benämner the concepts of 

`teaching approach´ (s.10). Dessa koncept exemplifieras som 

helklassinstruktion, gruppinstruktion och individualiserad instruktion. Bentley 

menar att det finns anledning att tro att en förutsättning för lärare att utveckla 

individualiseringsarbetet handlar om kunskap om elevernas förkunskaper. 

Studiens resultat synliggör tre olika representationer av den individualiserade 

instruktionen. De benämns: `Reactive Individualized Instruction´, `Reactive 

Individualized Instruction with Elements of Whole Class Instruction´ and 

`Proactive Individualized Instruction with Elements of Whole Class Instruction´ 

(s.198). Sammantaget synliggör Bentley tio olika utgångspunkter som får 

representera strukturer av lärares tänkande och agerande och han menar att 

matematikundervisningen inte kan ses som en homogen företeelse. I det 

sammanhanget hävdar han vikten av att studera variationerna i 

matematikundervisningen för att få en djupare förståelse av lärandeprocesserna  

 

Läraren har, hävdar Löwing (2006), otvetydigt stor betydelse för elevernas 

lärandeprocess i matematik. I sina studier beskriver hon lärandeprocessen både 

utifrån kommunikation av det matematiska innehållet och lärarnas möjligheter 

att stödja elevers lärande. Det centrala i hennes arbete fokuserar undervisningens 

innehåll och organisation genom att inledningsvis problematisera effekterna av 

både IMU-undersökningen och dess material samt GEM-projektet och 

elevgrupperingsfrågan. Hon menar att i och med Lpo 94´s införande så försvann 

den organisatoriska differentieringen i grundskolan och vi fick en sammanhållen 

skola. Fokus i den pedagogiska diskussionen har därmed flyttats från att gälla 

olika grupperingar till de arbetssätt och arbetsformer som kan användas när 

läraren skall individualisera undervisningen inom klassens ram (s.21). I hennes 

översikt över matematikdidaktisk klassrumsforskning diskuteras, förutom 

lärarens roll och betydelse, även frågan om klassrumskulturer. Hon menar att 

forskningen blivit allt mer inriktad mot den kultur som handlar om normer och 

värderingar hos elever och lärare. Normer och värderingar kan betraktas som 

både synliga och osynliga men är av avgörande betydelse för elevernas lärande i 

matematik. Resultatet av hennes studier visar på en del brister i 

skolverksamheten med tanke på arbetssätt och arbetsformer. Hon såg uppenbara 

problem med logistiken i undervisningen hos lärarna och även ett oreflekterat 

användande av hastighetsindividualisering. Individualisering handlar om, menar 

Löwing (2006), att anpassa undervisningen till olika individers mål, 

förkunskaper och förmåga, medan hastighetsindividualisering bara tar hänsyn 

till elevernas olika arbetshastighet. Avslutningsvis ger Löwing förslag på fortsatt 

forskning där hon framförallt ser behovet av ett nytänkande inom 
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lärarutbildningen. Hon anser att det finns behov av ett målinriktat forsknings- 

och utvecklingsarbete i lärarutbildningen.  

 

Ett exempel på ett sådant målinriktat arbete har genomförts av Bjerneby Häll 

(2006). Hon har forskat om matematik som skolämne med utgångspunkt i 

läroplaner där informanterna varit lärarstudenter under och efter sin utbildning. 

Syftet med studierna var, med utgångspunkt i de blivande matematiklärarnas 

argumentation, att: få en ingång till att studera hur dessa argument ”håller” i 

verkligheten och vilka andra argument som genereras av den lokala 

verkligheten (s.13). Den diskussion hon för handlar alltså om samspelet mellan 

argument för matematik i grundskolan och skolmatematikens villkor. I ett av 

avhandlingsavsnitten problematiserar hon lärares förändrade arbetssituation 

bland annat efter avskaffandet av allmän och särskild kurs i matematik. I och 

med Lpo 94, poängterar hon, upphör alternativkurserna och det ställs krav på att 

matematiklärare organiserar undervisningen så att individualisering blir möjlig 

(se Bentley, 2003; Löwing, 2006 m.fl.). Den vedertagna 

individualiseringsmodellen för grundskolans tidigare år har, enligt Carlgren 

(1994), blivit det ”egna arbetet” och i de senare åren får man fortsättningsvis lita 

på läromedlets struktur och uppläggning.  

 

Matematikundervisningen 
Bjerneby Häll (2006) lyfter fram att fenomenet ”eget arbete” uppmärksammades 

inför revideringsarbetet med kursplanen i matematik i slutet på 1990-talet. I 

tidskriften Nämnaren problematiseras eget arbete av bland annat Emanuelsson et 

al. (1999) som menar att utgångspunkten var att eleverna själva ska ta ansvar för 

sina studier och därigenom känna delaktighet. Vad författarna däremot såg som 

problematiskt handlar om det som sker under tiden eleverna är sysselsatta av det 

egna arbetet. De undrar om det verkligen är matematikarbete eleverna ägnar sig 

åt och vad det arbetet i så fall består av. Innebär det att räkna framåt i böckerna 

och/eller att beta av betinget (s.2)? De är tveksamma till om eleverna  

uppmuntras till utveckling av sitt matematiklärande och ser de tysta flickorna 

och elever från hem utan studievana som de stora förlorarna. En av Bjerneby 

Hälls (2006) slutsatser handlar om att hennes informanter, efter några år som 

färdiga lärare, beskriver en matematikundervisning som, särskilt vad gäller 

senare delen av grundskolan, inte förändrats sedan de själva var elever (s.210). 

Informanterna beskriver en undervisning som inte överensstämmer med den nya 

kursplanen för matematik i grundskolan och Bjerneby Häll hävdar att orsakerna 

finns att söka i otydliga skolkoder och brist på stöd från arbetsledningen (se 

Skolverket, 2007). Grundskolans viktigaste ansvar, att eleverna når upp till 

kursplanernas kravnivåer, läggs enligt Bjerneby Häll (2006) på den enskilda 

läraren vilket skapar både problem och skuldkänslor.  

 

Lärare måste, istället för att skuldbeläggas, ges verktyg att genomföra 
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matematikundervisningen på ett reflekterande och utvecklande sätt. Ett sådant 

sätt beskriver Eva Riesbeck (2008) i sina studier om kommunikation och 

interaktion i klassrummet. Hennes studier beskriver hur elever, lärare och 

lärarstudenter utvecklar ett språk och ett samspel, både vardagligt och 

matematiskt i matematikundervisningen (s.12). Hon hävdar språket betydelse för 

den matematiska kommunikationen och den nödvändiga grunden för ett 

matematiskt resonemang med lärandet som syfte och mål. Det som initialt 

inspirerade hennes forskning var skolelever som såg matematik som ett 

ointressant och tråkigt skolämne (se Skolverket, 2004a). Riesbeck (2008) 

konstaterar att skolans förhållningssätt till lärande i matematik präglades av 

inställningen att det var ett individuellt projekt och för att kunna tänka och 

räkna måste det vara tyst i klassrummet (s.9). Hon betraktar 

undervisningsverksamheten som en komplex företeelse där kommunikationen 

måste inta en central plats. Att synliggöra och reflektera över språk och 

kommunikation kan vara ett sätt att ge lärarstudenter och lärare relevanta 

verktyg för att kunna bidra till elevernas eftersträvade kunskapsutveckling i 

matematik. Vårt språk består av både kulturella och institutionella värderingar 

och synsätt. Vygotskij (1978) menar att de språkgemenskaper vi tillhör och det 

sociala språk vi därigenom tillägnat oss påverkar vårt sätt att tänka, handla och 

uttrycka oss. Genom att lyssna, samtala, härma och samverka med andra kan 

människan ta del av kunskaper och färdigheter och dessa båda är nära 

förankrade i varandra (Riesbeck, 2008, s.25).  

 

Undervisning och lärande i matematik har många infallsvinklar både utifrån 

förutsättningar, villkor och mål. Den svenska matematikdidaktiska forskningen 

betraktas som tämligen ung och det finns många områden som både nu och i 

framtiden kommer att beforskas för att förstå och därigenom kunna utveckla 

skolans matematikundervisning och elevernas lärande.    

 

Slutsatser 

Löwing (2004) konstaterar att individualiseringsprojekten (se IMU, GEM) inte 

redovisade några effekter i förhållande till elevernas kunskapsutveckling i 

matematik. Hon menar att dessa var mer organisatoriska förändringsförsök som 

inte problematiserade matematikundervisningens innehåll och utformning. 

Frågor om innehåll och utformning har däremot fokuserats av många forskare 

inom det matematikdidaktiska fältet. En av utgångspunkterna har varit den 

skolmatematiska kontexten och elevernas förståelse för vad skolmatematik är 

och med vilken nytta man ska lära sig den. Handlar det om oreflekterad kunskap 

som eleverna enbart tillägnar sig i matematikklassrummet eller handlar det om 

kunskap till glädje och nytta för livet? Wyndham (1997) hävdar det senare och 

menar att det blir lärarens huvudsakliga uppgift att medverka till att eleverna 

erövrar en kontextfri och generaliserbar matematisk kunskap. I denna 

läraruppgift ingår ett ansvar för de innehållsliga och metodiska frågorna; vad? 
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och hur? Många matematikdidaktiska forskningsstudier har haft 

matematikläraren och hans/hennes klassrumsarbete som studieobjekt. I mötet 

mellan forskning och skolverksamhet finns det dock en risk att tolka ett kritiskt 

förhållningssätt som att utse syndabockar och ge skuldkänslor. Bjerneby Häll 

(2006) anser att dagens målstyrda skola med stark resultatfokusering lägger ett 

alltför stort ansvar på den enskilda matematikläraren. Andra forskningsstudier 

har haft elever som studieobjekt. Ett forskningssyfte har varit att synliggöra 

elevers kunskaper och lärande i matematik medan annan forskning velat 

problematisera frågor om normer och värderingar. Sandahl (1997) vill i sina 

studier synliggöra hur elever förstår skolämnet matematik utifrån perspektiven 

vad matematik är och vad matematik kan användas till. Hon hävdar att för att 

förstå hur elever förstår krävs en insikt i och en analys av den samhälleliga 

kontexten. Alltför få matematikdidaktiska studier har utgått från ett bredare 

samhällsperspektiv i förståelse och analys av det som sker i 

matematikklassrummet och alltför få studier har fokuserat elevers uppfattningar 

om matematikundervisningen vilket stärker mitt forskningsmotiv. Förutom 

samhälls- och elevfokus svarar min forskning mot Skolverkets (2007) 

bedömning att för att förstärka elevernas engagemang och delaktighet behövs 

utökad forskning om hur matematikundervisningen går till. 

 

Mitt avhandlingsarbete inleddes med en historisk och samhällelig analys där 

skolan kontextualiseras generellt och matematikundervisningen specifikt. I 

bakgrundskapitlet fokuserades de centrala begreppen individualisering, ansvar,  

inflytande och delaktighet ur ett skolperspektiv och aktuell matematikdidaktisk 

skolforskning presenterades. 

 

Nästa kapitel redogör för grundläggande teoretiska utgångspunkter under 

rubriken; Teoretiska referensramar. 
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4. Teoretiska referensramar 

Många vetenskapliga studier om skola och skolverksamhet har ambitionen att 

utveckla kunskap för att främja elevers lärande vilket även gäller för min studie.    

Min studie problematiserar elevernas möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i 

matematik för att kunna förstå och därigenom kunna främja utveckling av 

skolans matematikundervisning. Den forskningsansats jag valt har väglett mig i 

studierna och bestämt färdriktning för hur den skolmatematiska kontexten har 

studerats, analyserats och förståtts. Den har också påverkat valet av kontext, 

informanter, metoder och analysverktyg. 

 

De filosofiska grundantaganden jag utgått ifrån handlar om vad kunskap och 

verklighet är. Den ontologiska utgångspunkten utgörs av social konstruktivism. 

Inom den vetenskapliga inriktningen utgår man från perspektivet att den sociala 

kunskapen om verkligheten är socialt konstruerad (se exv. Sören Barlebo 

Wenneberg, 2001). När det gäller den kunskapsteoretiska utgångspunkten har 

jag valt fenomenologi. Det är Edmund Husserls idéer som ligger till grund för 

min syn på kunskap. Dessa idéer fördes in i samhällsvetenskapen av hans elev, 

Alfred Schutz. Den fenomenologiska basen i min forskning representeras av 

Schutz´s livsvärldsbegrepp (Schutz, 2002).  

 

Med denna forskningsansats som grund har min studie genomförts. I 

bearbetning och analys av det empiriska materialet har olika vetenskapliga 

begrepp varit behjälpliga. Utifrån mitt syfte, att studera elevernas möjligheter att 

ta ansvar för sitt lärande i matematik, valde jag att genomföra en fallstudie. 

Valet av fallstudie gjordes för att kunna belysa skolans matematikundervisning 

under grundskoletiden, från skolår 1 till skolår 9. Detta för att synliggöra både 

matematikundervisningens likheter/olikheter och hinder/möjligheter med 

ambitionen att öka förståelsen för undervisning och lärande i matematik i 

grundskolan.   

 

En av studiens frågeställningar handlar om att förstå hur skolverksamheten är 

arrangerad och organiserad både inom och mellan årskurserna. För att förstå 

detta har utbildningssociologen Basil Bernsteins (1977) centrala begrepp kod, 

klassifikation och inramning använts. Dessa begrepp tydliggör vad som i 

skolans matematikundervisning är legitimt och hur den genomförs i 

klassrummet. I studien av den skolmatematiska kontexten i denna fallstudie ger 

Bernsteins begrepp ökade möjligheter att förstå skolmatematiken ur ett 

maktperspektiv men också att förstå hur skolans kunskapsförmedlande uppdrag 

realiseras.  

 

De empiriska studierna har också omfattat klassrumsobservationer med syfte att 
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synliggöra relationer mellan processer som kommunikation, lärande och 

kunskap. Klassrummet med dess aktörer, elever och lärare, har synliggjorts med 

hjälp av det designteoretiska perspektivet (Anna-Lena Rostvall & Staffan 

Selander, 2008). Det designteoretiska perspektivet tar sin utgångspunkt i 

kommunikationen mellan människor och hävdar att undervisningens design är 

betydelsebärande för lärandet. I mina studier gav detta perspektiv analysverktyg 

som till exempel begreppen multimodalt innehåll, social inramning samt tid och 

tempo. Dessa begrepp gav mig möjligheten att se det som sker i 

matematikklassrummet och därigenom befrias från en eventuellt hindrande 

förförståelse.   

 

Avslutningsvis har begreppet intersektionalitet, med fokus på kön, klass och 

ålder haft betydelse för analys utifrån frågeställningen om villkor för elevernas 

möjligheter till lärande (Johan Fornäs, 2005). Syftet var att synliggöra och förstå 

om skolans likvärdighetskrav uppfylls, det vill säga om eleverna har lika villkor 

att ta ansvar för sitt lärande i matematik.   

 

Social konstruktivism 

Den sociala konstruktivismens idéhistoriska ursprung kan sökas i Thomas Kuhn 

(1973) och hans tes om inkommensurabilitet. Forskare som arbetar inom olika  

paradigm har så pass olikartade bilder av verkligheten att det har svårt att hitta 

gemensamma utgångspunkter. Olika paradigm är alltså inte jämförbara. Detta 

kan förklaras utifrån den filosofiska och vetenskapliga polemiken om 

förhållandet natur och kultur (eller naturvetenskap och humaniora). 

Samhällsvetaren Barlebo Wenneberg (2001) menar att vi måste vara medvetna 

om att empirin är teoriberoende och att det Kuhn menar med vetenskapliga 

paradigm representerar just de ramar som kunskapandet försiggår inom. 

Kunskap skapas i en kontext och genom att vi existerar i en given värld så bidrar 

den sociala och kulturella verkligheten, samt våra egna handlingar i denna värld 

till att bestämma kontexten.  

 

Socialkonstruktivismen försöker svara på frågan hur denna sociala kontext 

påverkar våra kunskaper. Om man hävdar att det uteslutande är kunskap om 

verkligheten som konstrueras handlar det om en kunskapsteoretisk 

utgångspunkt. Om man däremot menar att det rör sig om verkligheten i sig 

innebär det en ontologisk utgångspunkt. Jag skrev inledningsvis att den sociala 

kunskapen om verkligheten är socialt konstruerad. Med detta tar jag ställning för 

den ontologiska utgångspunkten. Jag anser som pedagogikprofessorn Knud 

Illeris (2001) att det inte behöver finnas någon motsättning mellan 

konstruktioner av den sociala verkligheten och den subjektiva. De sociala 

konstruktionerna samspelar med det subjektiva vilket innebär att elever, lärare 

och skolledare ger mening åt begreppen ansvar och delaktighet både i samspel 

med andra och med individuellt tillägnande och utövande.  Med andra ord 
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överensstämmer min uppfattning med Barlebo Wennebergs (2001) 

socialkonstruktivistiska uppfattning att vår kunskap är inlemmad i vår 

subjektivitet och vår socialitet. Han kritiserar och varnar dock för användandet 

av ett helt igenom deskriptivt perspektiv något som förhindrar insikten om att 

vetenskapen också bör ses som något som medvetet konstrueras och utformas. 

Utifrån ett normativt perspektiv hävdar han att det inte räcker med att påpeka fel 

och brister utan man måste ta lärdom av detta och visa på andra alternativ. 

Normativitet har inte bara ett handlingsperspektiv utan handlar också om 

engagemang, ansvar, ställningstagande och etik. Detta anser han vara särskilt 

viktigt i studier av skola och skolverksamhet. Det handlar om att beskriva och 

förklara skolan som en socialt konstruerad institution, förhålla sig till denna som 

en medvetet utformad konstruktion som vi kontinuerligt återskapar genom 

handling samt att vi också har ett etiskt förhållningssätt till detta. Sociologerna 

Peter L. Berger & Thomas Luckmann (1966) fokuserar det de benämner 

vardagskunskapen. De problematiserar hur vår uppfattning om verkligheten 

konstitueras med utgångspunkten att den samhälleliga och sociala verkligheten 

skapas av människan. De menar även att våra subjektiva uppfattningar och 

kunskaper bestäms av den sociala kontexten. Dessa teoretiska grundantaganden 

kombineras med något de kallar den allmänna vardagskunskapen. Den allmänna 

vardagskunskapen tar, enligt Berger & Luckmann, sin utgångspunkt i Schutz´s 

livsvärldsbegrepp (se Schutz, 2002).     

 

Livsvärlden, en fenomenologisk ansats 

Fenomenologen Maurice Merleau-Ponty(1997) hävdar att människan som 

subjekt är oupplösligt förbunden med världen som är oupplösligt förbunden med 

människan. Denna värld, menar han, är den värld som vi dagligen lever våra liv 

i det vill säga livsvärlden. Med livsvärlden menar Jan Bengtsson (2001) att 

Merleau-Ponty avser; den värld som är levande närvarande i våra 

varseblivningar och som därmed är oupplösligt förbunden med ett 

varseblivande subjekt (s.70).    

 

Vinterek (2001) förespråkar att forskare bör utgå från livsvärlden, med denna 

utgångspunkt. Edmund Husserl beskriver livsvärlden, enligt Bengtsson (2001), 

som den konkret erfarbara verklighet som vi dagligen lever våra liv i och tar för 

given i alla våra aktiviteter (s.46-47). Livsvärlden enligt den fenomenologiska 

inriktningen, är förutsättningen för alla empiriska teorier och för all vetenskaplig 

verksamhet. Den är med andra ord grundläggande både för människornas liv och 

för en vetenskap om detta liv (se Per Månsson, 1998).  

 

Margareta Bäck-Wiklund (1998) redogör för på vilket sätt Husserls idéer förts in 

i samhällsvetenskapen av hans elev, Alfred Schutz.  Hon hävdar att de 

fenomenologiska idéerna har omsatts i praktiken med Schutz´s forskning om hur 

människor i social interaktion tolkar, konstruerar och omtolkar den sociala 
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verkligheten. I den sociala interaktionen möts människor med olika erfarenheter 

och kunskaper vilket leder till nya tolkningar, konstruktioner och omtolkningar 

som i sin tur medför en ny situation och ny kunskap. Hon menar vidare att; På 

detta sätt konstrueras den sociala ordningen som vi känner igen, samtidigt som 

sammanhanget, kontexten, ger den sin egen lokala färg. Den sociala ordningen 

får därmed en dynamisk karaktär där såväl det generella som det specifika 

sammansmälter och individen blir som aktör delaktig i den sociala ordningens 

skapelseprocess (Bäck-Wiklund, 1998, s.74). 

 

För att skapa förståelse för världen måste samhällsforskare, enligt Schutz (2002) 

tolka den subjektiva mening som människor uttrycker med många gånger 

förgivettagna begrepp. Detta kan i allra högsta grad sägas gälla för skolans 

värld. Betydelsen av begrepp som ansvar och delaktighet tas förgivet och tolkas 

både i skolans styrdokument och av skolans aktörer (se Söderström, 2006). Just 

dessa vardagsbegrepp finns som utgångspunkter i mina studier som vill 

synliggöra både förgivettaganden och betydelsen av dessa. 

 

Det Schutz vill visa är hur förhållandet mellan vetenskaplig kunskap och vår 

vardagskunskap ser ut. Han menar att eftersom den vardagliga kunskapen bär 

drag av en kollektivt delad erfarenhet skapas vår förståelse för samhället och den 

verklighet vi lever i via kulturens gemensamma kategorier. Vi är med andra ord 

alla medlemmar i en kulturkrets och utifrån detta utvecklar han 

livsvärldsbegreppet. Vad menar han då med detta begrepp? Livsvärlden hos 

Schutz utgörs av de världsliga händelser och institutioner och socialt 

accepterade konventioner som konstitueras och rekonstitueras genom 

människors vardagliga och oreflekterade handlande (Bäck-Wiklund, 1998, 

s.74). Det benämns kunskap av första ordningen vilken är ordnad i idealtypiska 

mönster, som han kallar typifieringar. Kunskap av andra ordningen är den 

vetenskapliga förståelsen med vars hjälp livsvärldens vardagliga mönster tolkas 

och förstås och det representerar det jag har för avsikt att fokusera i min studie. 

 

Vardagskunskapen kan, med Schutz teorier, uttryckas som en resurs vilken blir 

viktig att synliggöra och se som ett eget undersökningsobjekt. Hur kan då 

verklighetens sociala konstruktion beskrivas? Berger & Luckman (1966) anser 

att det sociala livets grund och konstruktionen av vårt samhälle finns i den 

sociala interaktionen i vardagslivet. Det begrepp de talar om uttrycks som 

vardagslivets verklighet och ska ses som en synonym till livsvärldsbegreppet. 

De menar vidare att samhället som en objektiv verklighet byggs upp utifrån 

vardagslivets många möten där språket spelar en avgörande roll. När mänskliga 

handlingar upprepas framträder de som ingående i ett mönster och handlingen 

blir en vana. På detta sätt skapas sociala roller som objektiva eller 

intersubjektiva fenomen i samhället. De ursprungliga avsikterna till ett visst 

handlande externaliseras till sociala roller och de mänskliga handlingarna får 
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genom detta en objektiv karaktär (Bäck-Wiklund, 1998, s.81). Detta blir mycket 

intressant och viktigt att tolka och förstå i mina klassrumsstudier. I mina studier 

har jag för avsikt att möta skolans aktörer med utgångspunkt i denna s.k. 

livsvärld eller med Berger & Luckman´s utryck, vardagslivets verklighet. I 

metodologikapitlet redovisas hur detta påverkar design och uppläggning utifrån 

dessa avsikter.  

 

Eva Nyström (2007) poängterar i sin avhandling att eftersom den sociala 

praktiken är konstruerad så konstrueras även kön och andra sociala kategorier. 

Som verktyg för att tolka och förstå denna sociala praktik kan intersektionalitet 

vara användbart. Begreppet intersektionalitet highlights how different systems of 

power work together to produce categories such as gender, social class, 

sexuality and ethnicity which intersect in a fluid manner  (Irene Molina, 2007, 

s.8-9).Till detta återkommer jag under rubriken intersektionalitet. 

 

Förutom den teoretiska grund jag redogjort för ovan, har flera teoretiska begrepp 

använts vid analysen av det empiriska materialet. Det handlar om begrepp från 

Bernsteins klassifikationsteori, designteori samt intersektionalitetsbegreppet   

 

Koder, klassifikation och inramning 
Bernsteins (1977) teorier rör sig på makro- eller samhällsnivå. Han använder till 

exempel teoretiska begrepp som behandlar koder, klassifikation och inramning. 

Han menar att en skola skapar speciella mönster av innebörder som styr den 

dagliga verksamheten för både elever, lärare och skolledare. Dessa mönster 

kommer till uttryck i de koder som används för att beskriva verksamheten.  

 

Klassifikation beskriver maktförhållandet mellan exempelvis lärare och elever, 

olika ämnen, skola och föräldrar. En stark klassifikation åtskiljer tydligt ämnen 

från varandra genom starka gränser. 

 

Inramning beskriver hur skolans aktörer kontrollerar hur tiden används, 

undervisningsinnehållet samt organiseringen av arbetet.  

 

Inramningen bestämmer utbildningens struktur bland annat i vilken form 

kunskap förmedlas och hur relationen lärare-elev ser ut. Denna inramning 

handlar om elevers och lärares kontroll över utbildningssituationen och deras 

förmåga att upprätthålla eller förändra rådande förhållande. Mer inflytande och 

kontroll över hur skoltiden ska användas för eleverna ger, med Bernsteins 

begrepp, en svag inramning.  

 

I en skola med stark klassifikation och stark inramning skapas en samlingskod 

för makt och kontroll. Skolämnena är hierarkiskt ordnade. Läraren kontrollerar 

urval, organisation, tempo och positioner. Det finns tydliga regler för både makt 
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och kontroll, en tydlig gräns mellan skolämnena, en tydlig maktrelation  

lärare-elev samt tydliga bedömningsgrunder. 

 

I en skola med svag klassifikation och svag inramning skapas en integrerad kod 

för makt och kontroll. Den integrerade koden har tyngdpunkt på hur kunskap 

uppstår och att det finns olika sätt att kunna på. Det kan exempelvis handla om 

ett ämnesintegrerat arbetssätt.  

 

Bernstein (1977) menar att förskolan karaktäriseras av en osynlig pedagogik. 

Denna osynliga pedagogik innebär svag klassificering och svag inramning. Den 

synliga pedagogiken däremot handlar om stark klassifikation och stark 

inramning. Skillnaden mellan dessa handlar om på det sätt kriterier överförs och 

grad av specificering av dessa kriterier. Ju mer implicit och diffust desto mer 

osynligt. 

 

I förskolan medför den svaga klassifikationen och inramningen att det blir 

möjligt att inkludera familjen och samhället. Den osynliga pedagogiken har ett 

annat innehåll både med tanke på lärande och arbetssätt vilket får betydelse för 

föräldrarna. Läraren har makten och föräldrarna, som inte känner igen sig, 

hamnar även de i elevrollen. Fokus för läraren innefattar hela eleven, både 

psykologiskt, socialt och kunskapsmässigt, vilket kan försvåra för föräldrarnas 

möjlighet till insyn och kontroll. 

 

När pedagogiken däremot betraktas som synlig vet både eleven, läraren och 

föräldrarna var eleven befinner sig ämnesmässigt. Elevens och lärarens relation 

blir då den centrala.   

 

Bernstein (1977) varnar dock för ett förenklat synsätt på hur de samhälleliga 

intentionerna via skolans styrdokument ska implementeras i verksamheten. Han 

menar att:  the movement to invisible pedagogies realized through integrated 

codes may be seen as a superficial solution to a more obdurate problem. 

Integrates codes are integrated at the level of ideas, they do not involve 

integration at the level of institutions… (s.135). Det är viktigt att tydliggöra att 

Bernsteins teorier utgår ifrån relationen mellan samhällelig makt och kontroll i 

skolan och de samhälleliga förändringarnas påverkan av skolan. Han menar att 

skolans styrdokument definierar och legitimerar både ämnesinnehållet och de 

giltiga formerna för undervisningen. I detta perspektiv talar han om en samlad 

och/eller integrerad läroplan. Klassifikationen ses som grunden i dessa skolans 

styrinstrument och uttrycker en maktskillnad vad gäller skolämnen, 

undervisningsmetoder m.m. Utgångspunkten i Bernsteins teori är att den utgår 

från ett strukturalistiskt och organisatoriskt perspektiv på styrningen av skolan 

(Mikaela Nyroos, 2006, s.22). I en skola med stark klassifikation och stark 

inramning skapas en samlingskod som beskrivs av Bernstein som den synliga 
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pedagogiken med honnörsordet tydlighet. Söderström (2006) påvisar denna 

tydlighet med att läraren kontrollerar urval, organisation och tidsanvändning. 

Reglerna är tydliga och synliga i klassrumsverksamheten. Däremot skapas en 

integrerad kod för makt och kontroll i en skola med svag klassifikation och 

inramning, den osynliga pedagogiken. Den innebär att lärarens makt och 

kontroll är implicit och att hon/han organiserar lärandemiljön i vilken det 

förväntas att eleverna är delaktiga och tar ansvar. Ur ett klassperspektiv menar 

Bernstein (1977) och Daniel Kallós (1978) att den synliga pedagogiken gynnar 

arbetarklassens barn medan den osynliga är mest gynnsam för medelklassens. 

 

Bernsteins analysverktyg; kodning, klassifikation och inramning har använts för 

att analysera och förstå det insamlade materialet om studiens skola. Det material 

som insamlats i och om de tre klassrum som studeras beskrivs, analyseras och 

förstås med hjälp av det designteoretiska perspektivet. 

 

Det designteoretiska perspektivet 
Designteoretikerna och forskarna Rostvall & Selander (2008) vill lyfta fram ett 

nytt perspektiv på lärande och kunskapsbildning. Deras utgångspunkt är 

kommunikationen mellan människor. De menar att olika kvaliteter i denna 

kommunikation har betydelse för lärandet. En av deras utgångspunkter är den 

multimodala kommunikationen och dess betydelse för hur lärare kan förstå och 

designa lärande. De menar att all kommunikation, och därmed alla 

lärandesituationer, inrymmer mycket information och består av många olika 

system av tecken. Det handlar om flera parallella semiotiska system, som vart 

och ett är bärare av mening. Kommunikationen kan därför sägas vara 

multimodal. Olika teckensystem samtidigt och de skilda budskapen kan antingen 

stödja eller motsäga varandra eller helt enkelt vara olika (s.13).  

 

Designbegreppet har enligt Rostvall & Selanders perspektiv, flera innebörder. 

Det handlar om teckensystem och medier som designas för lärande 

men även om på vilket sätt den lärande formar förutsättningar för sitt eget 

lärande och blir då ett sätt att analysera läroprocesser under olika betingelser.  

 

För Carey Jewitt (2008), forskare vid Knowledge Lab i London, framstår läraren 

som en aktör som aktivt väljer ut och gestaltar undervisning genom att använda 

teckensystem. Det kan handla om bild, tal, blickriktning, kroppshållning, ljud, 

skrift, musik, tempo för att orkestrera innehållsliga aspekter och sociala 

relationer. Dessa får, menar Jewitt, betydelse för elevers möjlighet till 

meningsskapande och lärande. Andra perspektiv av den didaktiska designen i 

undervisningsprocessen handlar om sociala och ekonomiska förutsättningar, 

skolämnenas historiska framväxt, de materiella redskapen och teknikerna som 

lärare har tillgång till. Vår nutid kännetecknas av globalisering, situerad och 

snabbt föränderlig och varierande kunskap. Andra faktorer som utmärker vår 
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nutid har att göra med utsuddade disciplinära gränser, förändrade 

representations- och kommunikationsmiljöer och det faktum att digitala medier i 

allt större utsträckning tagit över det tidigare helt dominerande tryckta ordet (se 

exv. Hargreaves, 1998; Ziehe, 2000). Vidare menar Jewitt att nya begreppsliga 

verktyg behövs för att analysera lärande och undervisning och med 

designbegreppet kan man visa att ämnen konstitueras olika beroende på 

lärarnas design av kommunikationen i klassrummet (Jewitt, 2008, s.243).  

 

Jewitt vill med detta vidga debatten om vad ett skolämne är och kan vara och 

menar att diskussionen oftast handlar om ett innehållsligt perspektiv utifrån 

läroplaner och kursplaner eller utifrån talet om undervisningen. Hon menar att 

utifrån en sådan tankefigur förefaller ämnena existera som ett färdigt objekt 

utanför de situationer där undervisning och lärande sker (s.243 f.). Däremot 

påvisar Jewitt att man ur ett designteoretiskt perspektiv istället kan visa att 

skolämnen konstitueras olika beroende på lärarnas design av kommunikationen i 

klassrummet. Hon kallar det den multimodala konfigurationen av lektionen och 

ämnet vilket handlar om att läraren har betydande frihetsgrad genom sina val av 

medier, teckensystem och tempo…(s.243 f.). Klassrummets konfiguration 

gestaltas genom de rumsliga resurserna, visualiseringar, hur läraren är klädd och 

hur lärare och elever kommunicerar med varandra med hjälp av gester och 

rörelser. Detta, menar hon, formar de sociala relationerna i klassrummet och får 

betydelse för hur skolämnet konstrueras. De didaktiska redskapen för lärare 

representeras av allt från den egna kroppen till skriften på svarta tavlan. Olika 

redskap får konsekvenser för möjligheter till meningsskapande. Valet och 

användningen av redskap får också direkta följder för de sociala relationerna i 

klassrummet och för hur ämnesinnehållet konstrueras. 

 

I min analys av det som sker i klassrummet har jag att utgått från det 

multimodala innehållet, den sociala inramningen i klassrummet samt tiden och 

tempot. Med multimodalt innehåll avses hur val av teckensystem påverkar de 

fenomen som representeras dvs. hur ett teckensystem konstruerar 

ämnesinnehållet. Det handlar om på vilket sätt skolkunskaper organiseras, 

klassificeras, representeras och kommuniceras. Det handlar även om hur det 

påverkar lärares och elevers möjligheter att göra något av dem, hur kunskaperna 

kan transformeras i meningsskapande processer och vilka begrepp om världen 

som konstrueras. En konsekvens av detta är att världen framträder på olika sätt 

i olika teckensystem (Jewitt, 2008, s.247).  

 

Det andra analysperspektivet handlar om sociala relationer i klassrummet som 

också konstrueras multimodalt. Elevernas möjligheter till deltagande och 

meningsskapande styrs av lärarens val av handlingar och didaktisk design. 

Designen av klassrummets sociala relationer positionerar dels läraren i relation 

till eleverna och eleverna i relation till varandra och dels av alla inblandade i 
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relation till den kunskap som produceras och konsumeras i klassrummet. Detta 

understryker hur multimodal design är nyckeln till designen av 

klassrumsinteraktionen. 

 

Det tredje perspektivet utrycker Jewitt som att se tid som tempo. Hon menar att 

organiseringen av tid i klassrummet kan ses som ett ”klister” i textuell mening, 

som sammanfogar innehåll och interaktion till sammanhängande eller 

osammanhängande sekvenser. Det kan innebära allt ifrån att tid ska sparas och 

snabbare lektioner skapas till att det finns all tid i världen. 

 

Med utgångspunkt i didaktisk design och, i mitt fall, den matematikdidaktiska 

kontexten realiseras matematikundervisningen genom bland annat val av och 

sätt att använda texter. Det handlar också om hur ämnet tillåter olika sätt att 

använda tekniker, hur tid och tempo ingår och används. Designteoretiker påstår 

att olika typer av fenomen representerar och ger utrymme för olika slags 

engagemang i olika ämnen. Ett exempel kan vara syftet med och betydelsen av 

en blomma (ett multimodalt innehåll, min anm.) i en bildsal respektive en 

biologisal. Ämnena länkas samman med elevernas vardagskunskaper och 

vardagspraktiker på olika sätt. Det är så ämneskunskap blir central för 

multimodal didaktisk design, som (ideationellt) innehåll, som (interpersonella) 

sociala relationer och genom organisering av tid (takt och tempo) (Jewitt, 2008, 

s.249). 

 

Didaktik kan också ses som en process av multimodal design, där läraren i sin 

designprocess alltid är påverkad av historien och av historiskt framvuxna sätt att 

se på undervisning och lärande. Dessutom krävs av läraren en anpassning till 

styrdokument och traditioner (nationellt och lokalt). Jewitt (2008) menar att: 

Lärares arbete består i att, med de multimodala resurser som finns tillgängliga, 

utforma en didaktisk design som på lämpligast möjliga sätt realiserar 

läroplanen och de sociala relationerna (s.252). Vems och vilka typer av 

material som visas och vem som får interagera med dessa kan vara några frågor 

för den didaktiska multimodala designen av sociala relationer. Jewitt menar att i 

design av tid är det nödvändigt med ett övervägande av de potentiella 

funktionerna av tid mer explicit: vem och vad som ska ges tid, hur produceras 

och relateras lärar- och elevtid till varandra, vilka funktioner har tempo och tid 

liksom även var gränserna går för vad som ska inkluderas under lektionstiden. 

Begreppet multimodal design tydliggör att ämnesinnehåll, sociala relationer och 

tempo kan sägas vara ömsesidigt sammanlänkade. 

 

Staffan Selander (2008) menar att ett designteoretiskt perspektiv på lärande 

utgår från människan som en social varelse som ständigt både skapar och tolkar 

mängder med olika tecken, symboler och metaforer. Lärande ses av honom som 

en meningsskapande, teckenskapande och gestaltande process. Förståelse för 
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lärande kräver både vetenskapsteoretiska begrepp och analysredskap. Dessa 

begrepp och redskap behövs även för att få syn på hur olika medier och olika 

kommunikativa villkor påverkar elevers möjlighet till lärande. Hur påverkar 

arkitektur och design av klassrum lärandet och hur påverkar organiseringen av 

lärprocesserna lärandet? Den meningsskapande verksamheten och lärandets 

sociala villkor står i fokus för det designteoretiska perspektivet. 

 

Design för lärande som teoretiskt raster kan förstås mot bakgrund av bland annat 

nya kommunikationsmönster och nya positioner i samspelet mellan lärare och 

elever (se Hargreaves, 1998; Ziehe, 2000). Läraren är inte längre en självklar 

auktoritet och måste skapa en personlig relation och tydliga spelregler i mötet 

med eleverna. För detta krävs det en lärare som är aktiv medskapare av 

lärmiljöer och lärsituationer. Eleverna deltar själva i processen med att forma sin 

förståelse både med hjälp av gamla och av nya verktyg. Såväl lärare som elever 

kan sägas vara med om att designa förutsättningarna för skolarbetet och lärandet 

i skolan.  

 

I min studie har jag genomfört klassrumsobservationer där de designteoretiska 

analysverktygen kommit väl till användning både i arbetet med planering och 

genomförande samt vid analysen av materialet. I klassrummet studerades också 

ansvar och förutsättningar för elevernas lärande. Det insamlade materialet om 

ansvar och förutsättningar har analyserats med hjälp av begreppet 

intersektionalitet (se Fornäs, 2005).  

 

Intersektionalitet   
Ordet intersektion betecknar skärningar och korsningar mellan vägar eller 

kroppar. Dessa skärningar kan i sin tur bilda punkter, linjer eller ytor. Prefixet 

inter betonar det relationella dvs. det samspel som kvarstår eller uppstår mellan 

de aktuella dimensionerna. Debatten om intersektionalitet inleddes i slutet på 

1970-talet. Nira Yuval-Davis (2005) menar att det skedde då svarta och andra 

feminister i minoritet trädde in på den politiska arenan bland annat i 

Storbritannien. I en artikel i början på 1980-talet argumenterade hon för 

begreppet trippelförtryck. Med detta avsågs att svarta kvinnor blir offer för tre 

olika former av förtryck. De utsätts i många fall för förtryck både som svarta, 

kvinnor och tillhörande arbetarklassen.   

 

Det har de senaste åren problematiserats och diskuterats differentierade synsätt 

på begreppet intersektionalitet till exempel den additiva identitetsbetoningen och 

den politiska. Två feminister som bidragit till denna debatt är Paulina de los 

Reyes & Diana Mulinari (2005). De menar att intersektionaliteten tillhandahåller 

en teoretisk ram för analys av hur makt konstitueras utifrån socialt konstruerade 

skillnader som är inbäddade i varandra och som förändras i skilda rumsliga och 

historiska sammanhang (s.23). Nira Yuval-Davis (2005) belyser 
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intersektionalitet i den internationella diskursen om förtryck, rättigheter och 

fördelningspolitik. Hon utreder hur begreppet används i ett flertal feministiska 

och politiska projekt. Bland annat redovisar hon vad arbetsgruppen för kvinnor 

och mänskliga rättigheter hävdar. De anser det som avgörande att man 

förbättrar befintliga och utvecklar nya metoder som kan blottlägga hur flera 

identiteter samverkar och därigenom både skapar och förstärker kvinnors 

underordning (s.24). Arbetsgruppen föreslår en metod som Yuval-Davis menar 

kan vara både kraftfull och problematisk. Hon menar att metoden ger upphov till 

flera komplexa empiriska och analytiska frågor främst med avseende på 

konstruktionen av analyskategorier. Att använda intersektionalitet som 

analysmetod understryker inte bara betydelsen av att uppmärksamma 

skärningspunkten eller intersektionen mellan till exempel etnicitet, klass och ras 

utan tydliggör också den stora mångfalden av kvinnors upplevelser.  

 

Fornäs (2005) tydliggör användandet av intersektionalitetsbegreppet just för att 

synliggöra samspelet mellan olika identitetsordningar. Han menar att detta 

öppnar för en bred tvärvetenskaplig samverkan mellan perspektiv som sätter 

enskilda sådana identitetsdimensioner i centrum (s.57). Det innebär att 

intersektionaliteten fordrar samspel mellan de tvärvetenskapliga fälten för 

analyser av klass, kön och ålder. Han menar vidare att det inte finns några 

universalrecept på hur de olika identitetsdimensionerna balanseras mot varandra 

utan detta måste ses som en kontextuell fråga. Det handlar med andra ord om 

både vilka fenomen man studerar och utifrån vilka frågor det sker. 

 

Denna avhandling handlar om skolelevernas ansvar och förutsättningar för 

lärande i matematik. Det är en F-9 skola med tre åldersgrupperade klassrum som 

utgör kontexten. Elevernas förutsättningar för lärande avser jag att belysa med 

avseende på elevernas kön, sociala bakgrund och ålder. 
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5. Metodologi 
Min ontologiska position baseras på socialkonstruktivism med utgångspunkten 

att kunskap om verkligheten är socialt konstruerad och inlemmad i både 

människans subjektivitet och socialitet. Den kunskapsteoretiska utgångspunkten 

utgår från den fenomenologiska livsvärlden som de meningssammanhang utifrån 

vilken människor tolkar och förstår sin situation och sin omgivning. Med 

sammanfattande ord handlar det i min avhandling om att beskriva och analysera 

skolan som en socialt konstruerad samhällelig institution med utgångspunkt och 

fokus i elevernas livsvärld.  

 

Livsvärlden kan beskrivas som den konkret, erfarbara verklighet som människan 

lever sitt liv i och bör, enligt sociologerna Mats Alvesson & Kaj Sköldberg 

(1994), betraktas ur ett historiskt perspektiv eftersom varje upplevelse präglas av 

en föreställningsvärld med historiska dimensioner både bakåt i tiden och med 

syftning framåt; en värld som ständigt förändras alltefter förskjutningarna av 

dess ”horisont” i förfluten och tillkommande tid- en Lebenswelt, med Husserls 

berömda term (s.100). I livsvärlden existerar med andra ord både dåtid, nutid 

och framtid. Förutom det historiska perspektivet menar Alvesson & Sköldberg 

(1994) att livsvärlden innefattar både olika objekt och andra människor, dvs. 

andra ”jag”. Berger & Luckmann (1966) understryker detta och menar att det 

sociala livets grund och konstruktionen av vårt samhälle finns i den sociala 

interaktionen i vardagslivet. I denna sociala interaktionen sker människors 

lärande och utveckling hävdar Vygotskij (1978).   

 

I elevernas livsvärld samverkar den historiska och kulturella kontexten med den 

sociala interaktionen. I skolan, som utgör en stor del av elevernas livsvärld, sker 

ett lärande mellan människor som i samspel kommunicerar med hjälp av olika 

språkliga representationer och medierande verktyg (se Olga Dysthe, 2003; 

Roger Säljö, 2000; Rostvall & Selander, 2008). 

 

Ett fenomenologiskt förhållningssätt utgår från att söka förstå de sociala 

fenomenen utifrån aktörernas egna perspektiv, att beskriva världen sådan den 

upplevs av subjekten och förutsätta att den relevanta verkligheten är vad 

människor uppfattar att den är (se Schutz, 2002; Berger & Luckmann, 1966; 

Steven J. Taylor &  Robert Bogdan, 1984). Steinar Kvale (1997) hävdar att 

fenomenologin har relevans för strävan att klargöra förståelseformen hos den 

kvalitativa forskningsintervjun, som ju fokuserar den mening som den 

intervjuade upplever i sin livsvärld (s.54). Fenomenologin klargör både det som 

framträder och det sätt på vilket det framträder genom att studera individernas 

perspektiv på sin värld. Fenomenologin ska ses som ett försök till 
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direktbeskrivning av upplevelsen. 

 

Avhandlingens intention är att studera möjligheterna för elever att ta ansvar för 

sitt lärande i matematik och med detta kunskapsanspråk har jag valt att göra en 

kvalitativ fallstudie. Valet av kvalitativ forskning har sin grund i värdet av att, 

som Per-Gunnar Svensson och Bengt Starrin (1996) uttrycker det: att nå 

tillträde till vardagslivets subjektiva verklighet, eller verkligheten som den 

upplevs av dem som lever i den (s.36). Min strävan är att åstadkomma en mer 

nära beskrivning av elevernas situation i den skolmatematiska kontexten och att 

se saker med deras ögon för att därigenom förstå skolmatematikens villkor dvs. 

hinder och möjligheter för eleverna att ta ansvar för sitt lärande i matematik.  

Det innebär även ett perspektiv med en strävan att tränga in i det 

betydelsesammanhang eleverna finns i och som de utnyttjar för att skapa 

mening i det som sker (Alan Bryman, 1997, s.77) och som förhoppningsvis 

genererar nya kunskaper och insikter. Ytterligare ett skäl till att välja 

elevperspektivet kan beskrivas med att jag anser det vara viktigt för förståelse 

och utveckling av skolans matematikundervisning att elevernas röster får höras 

och därigenom komma till tals.  

 

Den kvalitativa studien, som vill belysa elevers, lärares och skolledares 

uppfattning om elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande, består av 

skolledarintervjuer, lärarintervjuer, klassrumsobservationer och elevintervjuer. 

I detta kapitel presenteras fortsättningsvis studiens uppläggning och 

genomförande samt metodiska och etiska överväganden. 

 

Studiens uppläggning och metoder 

Studien har genomförts på en F-9 skola i en medelstor norrländsk stad. I en 

pilotstudie, som genomfördes i en skolår sju klass på skolan under läsåret 07/08,  

etablerade jag betydelsefulla kontakter med lärare och skolledare vilket 

underlättade möjligheten till nya studier under läsåret 08/09. Förutom 

klassrumsobservationer bestod pilotstudien av intervjuer med sju slumpmässigt 

utvalda elever i skolår sju. De handlade om elevernas erfarenheter av och 

attityder till skolämnet matematik. Elevernas beskrivningar väckte mitt 

forskningsintresse för de möjligheter till och ansvar för lärande som råder i 

skolan och för att få en rik och nyanserad bild av dessa möjligheter föll det 

empiriska metodvalet på en fallstudie.  

 

Skolan som fallstudie 
Fallstudien som empirisk metod blev utgångspunkten och tre skolklasser; år ett, 

år sex samt år åtta, ingick i studien. Syftet var att studera klasser representativa 

för de tre skolverksamheterna skolår 1-3, skolår 4-6 samt skolår 7-9 med 

intentionen att utifrån ett åldersperspektiv ta del av elevernas olika erfarenheter 

av skola och matematikundervisning. Kontakt togs, efter samtal med två av 



 

63 

 

skolledarna, med en skolår två klass, en skolår sex klass samt en skolår åtta 

klass. Alla tre lärarna accepterade att delta i studien och elevernas 

vårdnadshavare ombads, under maj månad 2008, att ge sina medgivanden (se 

bil.5). Ingen förälder avböjde att låta sitt barn delta i studien, som skulle 

genomföras under hösten 2008. I slutet av vårterminen 2008 var läraren i skolår 

två av olika skäl tvungen att avstå sitt deltagande och kontakt togs istället med 

läraren i skolår ett. Hon godtog min förfrågan och medgivandebrev skickades 

hem till föräldrarna i slutet av augusti. Förutom lärare och elever i de tre 

klasserna har även skolans tre skolledare deltagit i studien.  

 

Vad utmärker då en fallstudie? En fallstudie beskrivs av Egon Guba & Yvonna 

Lincoln (1981) som en tät empiriskt förankrad beskrivning. Beskrivningen är 

holistisk och verklighetstrogen och belyser innebörder som till stor del bygger 

på tyst kunskap. Sharan B. Merriam (1994) hävdar även hon att fallstudien kan 

beskrivas som; en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys av en enda 

enhet eller företeelse (s.29). Hon menar vidare att fallstudier även kan beskrivas 

som heuristiska vilket innebär att de utvecklar läsarens förståelse av ”fallet” 

genom att de ger möjligheter till nya upptäckter av omvärlden. Dessutom 

betraktas metoden i sig som induktiv vilket innebär att upptäckten av nya 

begrepp och företeelser kan uppstå ur den mångfald av informationskällor 

forskaren har tillgång till. I min studie har jag både velat synliggöra den tysta 

kunskapen som Guba & Lincoln (1981) talar om och samtidigt ge en helhetsbild 

av de villkor som råder för lärande i en specifik skolverksamhet.  

 

De informanter som ingår i min studie är elever, lärare och skolledare. Skolans 

ledningsorganisation har i sina visioner beskrivit sin verksamhet som ett 

lagarbete vilket organisatoriskt har inneburit att alla tre skolledarna har 

involverats i de tre klassernas, skolår 1, 6 och 8, verksamhet. Skolledaren Frida-

Lena ansvarar för förskolan med delansvar för de tidiga åren 1-3, Lars-Martin 

har huvudansvar för år 1-6 men även ett delansvar för år 7-9 samt Marie-Helen 

som har ett delansvar för åren 4-6 samt huvudansvar för år 7-9. Alla tre 

skolledare har därför relevans för studien och har därför ingått i den. 

 

Michael Q. Patton (1985) menar att fallstudien ska betraktas som en strävan att 

se det unika i en situation utifrån det faktum att den utgör en del av en viss 

kontext och det samspel som finns i denna. Man försöker förstå arten av denna 

situation eller kontext, vad det innebär för deltagarna att utgöra en del av 

kontexten och hur de tolkar sin situation. I analysen som forskaren bör 

kommunicera på ett trovärdigt sätt eftersträvas ett djup i förståelsen. Robert K. 

Yin (1994) poängterar att fallstudien inkluderar systematiska intervjuer och 

direkta observationer och metodens styrka är att den integrerar en variation av 

datainsamling. Detta har, i denna studie, inneburit klassrumsobservationer, 

enkäter med elever samt intervjuer med elever, lärare och skolledare. 
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Observationer 

Den deltagande observationen beskrivs, enligt Svensson & Starrin (1996), som 

en klassisk kvalitativ metod. I det kvalitativa forskningsfältet beskrivs 

observation och deltagande observation utifrån varierande begrepp och 

forskningssyften (se Spradley, 1980; Merriam, 1994; Söderström, 2006). Min 

utgångspunkt och tolkning av begreppet ”deltagande” ska relateras till att 

forskaren finns i den studerade verksamheten. För min positionering i den 

observerade verksamheten finner jag både begreppet ”öppen observation” och 

James P. Spradleys (1980) ”passivt deltagande observation” som användbara. 

Öppen observation innebär perspektivet att söka frågor på plats och få syn på 

icke artikulerade processer medan passivt deltagande syftar till att interagera så 

lite som möjligt med eleverna men ändock bibehålla en trovärdig social grund 

inför de kommande intervjuerna. När begreppet deltagande observation nämns 

vidare i texten ska det tolkas med denna utgångspunkt. 

 

Den deltagande observationen kan sägas ge ett mer autentiskt underlag för 

antaganden om det sociala livet än vad många andra metoder gör. Både den 

kvalitativa intervjun och den deltagande observationen brukar 

forskningsmetodiskt betraktas som fältnära dvs. de tar sin utgångspunkt i den 

miljö där människor lever och verkar. Metodvalet skall dock, hävdar Svensson 

& Starrin (1996), inte vara principiellt utan utgöra ett strategiskt och pragmatiskt 

val. I den symboliska interaktionismen ses den deltagande observationen som 

själva kärnan i den kunskapsteoretiska traditionen med utgångspunkt i det 

sociala livet och forskningen. Användandet av deltagande observation som 

forskningsmetod kan dock ses som en ren datainsamlingsmetod som det är i mitt 

fall. Enligt religionssociologen Danny L. Jorgensen (1989) missar jag då 

möjligheten att utnyttja metodens fulla kraft vilket jag får leva med.  

 

Sociologerna Benny Henriksson & Sven-Axel Månsson (1996) hävdar att det 

beror på forskarens känslighet, tålamod och kreativitet om observationsmetoden 

kommer att bli framgångsrik och att resultaten därför kan användas. Det går 

nämligen, menar de, inte att förlita sig på några formella regler på grund av att 

mycket bestäms av karaktären på den grupp eller miljö som är föremål för 

forskningen. Vilken typ av involvering kan då vara lämplig och möjlig? Min 

mångåriga erfarenhet av skola och utbildning kan både bidra och försvåra. Bidra 

i så motto att jag känner mig bekväm i skolkontexten och är insatt i de aktuella 

skolfrågorna. Försvåra utifrån en normativ utgångspunkt, det vill säga att jag 

kan ha svårigheter att se och upptäcka. För att undvika eller decimera dessa 

risker genomfördes, i den tidigare nämnda pilotstudien, provobservationer under 

sex matematiklektioner. Under dessa observationer var min ambition att så långt 

som möjligt åsidosätta mina tidigare erfarenheter och försöka ge som Bengtsson 

(2001) uttrycker det; full rättvisa åt de objekt som studeras (s.26).  Det är 
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sakerna själva och vår tillgång till dem som är erfarenheten. Intresset ska 

centreras kring fenomenvärlden och den reella världen ska sättas inom parentes. 

Detta benämns som olika nivåer av reduktion och Bengtsson beskriver detta som 

en särskild transcedentalfenomenologisk metod, den så kallade epochén (s.36). 

Ambitionen i pilotstudien, med utgångspunkt i epochén, väckte frågor om den 

övergripande designen av matematikklassrummet. Den synliggjorde bland annat 

frågor som rör rummets karaktär, lärarens position, arbetssätt och de 

pedagogiska verktygen.  

 

Intervjuer 

Den kvalitativa forskningsintervjun har, hävdar Steinar Kvale (1997), unika 

möjligheter att träda in i och beskriva den levda vardagsvärlden (s.55). Strävan 

kan sägas vara att genom att ge så förutsättningslösa beskrivningar som möjligt 

framträder livsvärlden i förhållande till vetenskapens värld. Livsvärlden uttrycks 

som världen som den påträffas i vardagslivet och kan beskrivas som en direkt 

och omedelbar upplevelse oberoende av några förklaringar. Den kvalitativa 

intervjun är en forskningsmetod som ger möjligheter till inblick i och tillträde 

till människors grundläggande upplevelse av sin livsvärld.  

 

Utifrån detta, har det i mina intervjuer varit viktigt att utgå från 

intervjupersonernas livsvärld i den specifika skolkontexten. Utgående från den 

levda erfarenhetsvärlden har sedan frågefokus för skolledare och lärare vidgats 

via skolvardagen, kursplan, läroplan, kommunala intentioner till ett bredare 

samhällsperspektiv på lärande i matematik (se bil.2). I elevintervjuerna har 

utgångspunkten även varit livsvärlden och för att underlätta elevernas berättande 

genomfördes en inledande enkät (se bil.1). Efter den inledande enkäten 

intervjuades eleverna om sin syn på skolan och klassrumsarbetet samt om 

planering och bestämmande i skolan och på fritiden (se bil.1).  

 

Enkäter 

Allmänt beskrivs enkäter som en undersökning som genomförs genom att 

samma fråga/frågor ställs till ett, oftast stort, antal personer. De består ofta av  

skriftliga dokument med fasta frågor och fasta svarsalternativ. Att genomföra 

och sammanställa enkäter är ett sätt att samla information från en bredare 

population och är vanligt förekommande både inom forskning och annan 

samhällelig verksamhet. I forskningen används olika varianter av enkäter (se Jan 

Trost, 2001), och det kan ibland vara marginella skillnader mellan en enkät och 

en strukturerad intervju. Principiellt skulle man kunna påstå att enkät, som i mitt 

fall, används felaktigt som en beskrivning av ett annat sätt att ställa frågor. Det 

kanske vore mer relevant och mer korrekt att beskriva min undersökningsmetod 

som en strukturerad intervju och inte som en enkät eftersom det dels inte 

existerar fasta svarsalternativ och dels att enkäten genomförs muntligt.   

  



 

66 

 

 

Studiens genomförande 

Skolans tre skolledare intervjuades initialt i början av höstterminen 2008. De tre 

har avidentifierats och namngetts utifrån sitt huvudsakliga ansvarsområde (se 

tabell 1). Frida-Lena ansvarar för förskolan till skolår 3, Lars-Martin för skolår 

1-6 och Marie-Helen ansvarar för skolår 7-9. 

 

Efter de tre inledande skolledarintervjuerna genomfördes både observationer och 

intervjuer i skolår sex. På grund av att insamlingen av empirin påbörjades tidigt 

under hösten gjordes ett medvetet val att starta med skolår sex eftersom de har 

samma lärare och utgör samma elevgrupp som läsåret innan. De känner 

varandra, sin lärare och har förtrogenhet med klassrumsverksamheten. Skolår ett 

har nyss börjat i sin klass så dem ville jag vänta med och för skolår åtta var 

förändringen den att de inför läsåret 08/09 bytt lärare i matematik vilket innebar 

att jag ville vänta några veckor in på terminen även med dem innan 

observationer och intervjuer genomfördes. Informanterna i de tre klasserna har 

även de avidentifierats och namngetts med initialbokstäverna L för skolår 1, M 

för skolår 6 och H för skolår 8 (se tabell 1, nedan). 

 

Tabell 1. Informanternas namn 

 

Skolår 1 6 8 

Lärare Lotta Maria Hanna 

Elever Lena  Mia  Hanne 

 Lova Marie Hilda 

 Lisa Majsan Helga 

 Linn Mikaela Helena 

 Lollo Malte Hillevi 

 Leif Mats Hasse 

 Lars Mårten Henrik 

 Lennart Manne Holger 

Skolledare Frida-Lena Lars-Martin Marie-Helen 

 

Läraren i skolår sex intervjuades allra först och efter en veckas 

klassrumsobservationer med huvudsakligt fokus på matematikundervisningen, 

så genomfördes åtta elevintervjuer med fyra flickor och fyra pojkar, alla med 

initialen M. I skolår sex går det 18 elever, nio flickor och nio pojkar. Av dessa 

18 elever har tre elever särskild undervisning och har därför inte ingått i min 

studie. Av de 15 kvarvarande eleverna, nio flickor och sex pojkar, gjorde jag 

bedömningen att intervjua ungefär hälften av eleverna. Det innebar ett 

slumpmässigt urval av fyra flickor och fyra pojkar (se tabell 1).  
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I skolår ett, som blev nästa undersökningsgrupp, intervjuades först klassläraren 

och efter en veckas observationer så genomfördes åtta elevintervjuer. I denna 

klass går det 14 elever, tio flickor och fyra pojkar. Ett slumpmässigt urval 

gjordes och fem flickor samt tre pojkar, alla med initialen L (se tabell 1) 

intervjuades.  

 

I skolår åtta följde samma arbetsgång med intervju av klassläraren initialt. Efter 

denna genomfördes observationer vid tre hela och delar av två tillfällen och 

sedan genomfördes elevintervjuer. Klassen består av 21 elever (16 flickor och 

fem pojkar) varav tre elever (två flickor och en pojke) har särskild undervisning. 

Av de kvarvarande 18 eleverna (14 flickor och fyra pojkar) intervjuades utifrån 

ett slumpmässigt urval åtta stycken, fem flickor samt tre pojkar alla med 

initialen H (se tabell 1).  

 

Varför har då intervjuer valts? Pedagogikprofessorn Olga Dysthe (2003) menar 

att språk och kommunikation är själva grundvillkoret för lärande. Det innebär att 

språket, enligt henne, intar en central plats i livsvärlden och att kommunikation 

är ett uttryck för sambandet mellan kulturen och det mänskliga tänkandet. John 

Dewey (1998) hävdar att kommunikation kan sägas vara en process där man 

delar erfarenheter så att det blir en gemensam egendom. I intervjuer öppnas 

möjligheter till en sådan process där forskaren får ta del av andras erfarenheter 

och förstå hur någon annan förstår världen. För att minska risken att som 

forskare utgå från egna antaganden och att vara styrande är det viktigt att ha så 

öppna intervjuer som möjligt.  

 

Mitt val blev att genomföra halvstrukturerade intervjuer (se bil.1 och bil.2) för 

att synliggöra elevernas, lärarnas och skolledarnas erfarenheter av ansvar och 

inflytande generellt och vad gäller lärandet i matematik specifikt. Alla tre 

intervjuvarianterna med elever, lärare och skolledare, utgick ifrån 

informanternas livsvärld. I elevintervjuerna var det i form av enkätfrågor (se 

bil.1) om familj/fritid och skola/framtid samt i lärar- och skolledarintervjuerna 

en personlig beskrivning av skolerfarenheter (se bil.2). 

 

Elevintervjuerna utgick explicit från begreppen ansvar och inflytande som 

applicerades på både skola och fritid medan lärar- och skolledarintervjuerna 

innehöll de tematiska områdena klassrumsvardag, skolans styrdokument, 

skolans sociala villkor samt skolan i ett bredare samhällsperspektiv. För att i 

lärar- och skolledarintervjuerna tydliggöra intervjuernas frågefokus användes 

citat både från skolans styrdokument samt från det postmoderna forskningsfältet 

(se Hargreaves, 1998; Ziehe, 2000 i bil.2). 

 

Alla informanter intervjuades individuellt och varje intervju tog mellan 30-

45minuter med eleverna, till 1½-2 timmar med lärare och skolledare. 
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De 15 observationerna, fem i varje klass, genomfördes, som tidigare nämnts, 

främst under matematiklektionerna men även vid veckans planering och 

utvärdering. Observationer som genomfördes kan beskrivas som 

fältanteckningar med ett eget konstruerat löpande protokoll. I detta protokoll 

finns noterat vid varje observationstillfälle en skiss på miljön, deltagare, tid och 

aktiviteters varaktighet och frekvens. Förutom att notera i det löpande 

protokollet, observerades även designen av klassrumsverksamheten. Med design 

avses både den yttre fysiska klassrumsmiljön och de designteoretiska 

perspektiven social inramning, tid och tempo samt teckensystem och medier (se 

kapitel 4).   

 

Sammanställning och analys av det empiriska materialet 
Arbetet med sammanställning och analys av observationerna och intervjuerna 

påbörjades med flera genomläsningar, så kallad intuitiv läsning. Det handlar om 

Herbert Spiegelbergs (1960) råd att komma till själva saken genom att hålla 

ögonen öppna för att upptäcka mönster i de tre matematikklassrummen.  

 

För att ge läsaren en kontextuell grund görs inledningsvis en rundvandring på 

skolan. Rundvandringen beskriver hur skolans lokaler disponeras och utnyttjas.  

Även ett kortare besök i studiens tre klassrum görs. Efter rundvandringen vidtar 

en mer grundläggande beskrivning och analys av skolans arbete i och med 

matematik. De tre teman som, utifrån avhandlingens huvudsyfte och 

frågeställningar, framstod som tydliga var rum, ansvar och förutsättningar för 

lärande.  

 

Rum för lärande 

Under rundvandringen beskrivs förutom skolan och lokalerna allmänt, även de 

tre klassrummen med fokus på rummets utseende, läraren och de elever som är 

studiens informanter. Beskrivningen av lärarna och eleverna utgår från 

intervjufrågorna och synliggör både livsvärlden generellt och skollivet specifikt 

(se fråga 1 i bil.1 och bil.2). I elevintervjuerna genomfördes den inledande 

frågan som en muntlig enkät, vilket även kan beskrivas som en strukturerad 

intervjufråga. Detta metodval kan motiveras utifrån elevernas åldersspridning 

(6-12 år) och att en öppen frågeställning därför kunde ha inneburit svårigheter 

att få jämförbar information av och om eleverna.     

 

Efter den genomförda rundvandringen fördjupas observationerna av de tre 

klassrummen. Rummets betydelse för lärande framstår som ett övergripande 

tema för att förstå hur skolämnet matematik inramas och konstitueras. Jewitt 

(2008) hävdar att skolämnet konstitueras på olika sätt beroende på lärarens 

design av klassrummet. Ett sådant designteoretiskt perspektiv kallar hon den 

multimodala konfigurationen av undervisningen som bland annat gestaltas av de 



 

69 

 

rumsliga resurserna, visualiseringar och hur lärare och elever kommunicerar 

med varandra. Klassrummets konfiguration ger den sociala inramningen (se kap. 

4) som har betydelse för hur skolämnet matematik konstrueras.  

 

Förutom en beskrivning av den sociala inramningen framstår även kategorierna 

tid och tempo samt teckensystem och medier som betydelsebärande. Det 

designteoretiska perspektivet utgår ifrån att organiseringen av tid och tempo i 

klassrummet sammanfogar undervisningens innehåll och interaktion. Jewitt 

(2008) anser att design av tid inrymmer ett nödvändigt övervägande av tidens 

potentiella funktion. De explicita frågorna berör; Vem och vad ska ges tid?, Hur 

produceras och relateras lärar- och elevtid till varandra?, Vilka funktioner har tid 

och tempo? samt Var går gränserna för vad som ska inkluderas under 

lektionstiden? Ytterligare användbara begrepp och verktyg för att upptäcka och 

förstå designens betydelse beskrivs med hjälp av klassrummets teckensystem 

och medier. För matematikundervisningen framstod teckensystem och medier 

som en intressant och viktig kategori med avseende på läromedlets betydelse för 

skolmatematiken som påvisats i ett flertal rapporter och utvärderingar (se 

Skolverket, 2004a; Skolverket, 2007 m.fl.).  

 

Den grundläggande utgångspunkten för teckensystem och medier handlar om 

kommunikationen mellan människor, menar Rostvall & Selander (2008). De 

hävdar att all kommunikation, och därmed alla lärandesituationer, innehåller 

information och består av många olika teckensystem och kan därför beskrivas 

som multimodal. Design för lärande handlar om val av dessa teckensystem och 

medier som i sin tur formar förutsättningar för elevernas lärande i matematik.  

Det designteoretiska perspektivet förstärker fallstudiens incitament som holistisk 

och intensiv och understryker nödvändigheten av beskrivning och analys av 

rummets betydelse för lärande.     

 

I beskrivningen av matematikklassrummets förutsättningar har jag fokuserat dels 

det designteoretiska perspektivet, som jag valt att kalla lärandemiljön, dels 

matematikundervisningen. Under rubriken lärandemiljön beskrivs och 

analyseras den sociala inramningen, tid och tempo samt teckensystem och 

medier i de tre klassrummen. Beskrivning och analys av 

matematikundervisningen utgår från både de genomförda 

klassrumsobservationerna och de frågor i elev-, lärar- och skolledarintervjuerna 

som specifikt berör hur matematikarbetet och undervisningen beskrivs och 

genomförs.    

 

Avhandlingens tredje frågeställning (se kap. 2) om elevernas möjligheter till 

ansvar, delaktighet och inflytande beskrivs och analyseras under rubriken 

Ansvar för lärande.  
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Ansvar för lärande 
En viktig aspekt handlar om vilka förutsättningar för elevinflytande i 

skolverksamheten som finns utifrån styrdokumentens strävanden att genom att 

delta i planeringen och utvärderingen av den dagliga undervisningen, kan 

eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (SKOLFS 

1994:1, s.7). Silén (2000) hävdar att utbildningssystemet bestämmer, utifrån 

styrdokumenten och lärarnas tolkning av dem, vilka förutsättningar som finns 

för elevinflytande. Ett perspektiv i analysarbetet blev att förstå hur lärarna tolkar 

skolans styrdokument och hur dessa tolkningar förverkligas i klassrumsarbetet.  

 

Frågan om ansvar utgår enligt Söderström (2006) från den sociala och kulturella 

kontexten. Vad i denna kontext och i ett samhällsperspektiv ses som normativt 

och legitimt? Trots att människor genom norm- och regelverk försöker skapa en 

säker handlingsgrund så finns det olika sätt att visa ansvar på. Ett 

ansvarstagande, menar hon vidare, är en process i samspel med andra 

människor. Ansvar kan med andra ord sägas utgå från ett reflekterande 

förhållningssätt där individen både för en dialog med sig själv och med sin 

omgivning.  

 

I mitt analysarbete framstod det därför allt tydligare att ett tema om ansvar 

skulle vara användbart. De frågor som väcktes i intervjuerna handlar om 

elevernas möjligheter till inflytande och delaktighet både generellt och i 

matematikundervisningen specifikt. Frågorna behandlar vad eleverna framförallt 

planerar och bestämmer i skolan och ställs i intervjuerna till både elever och 

lärare. Skolledarna deltar i ansvarsdiskussionen genom att beskriva skolans mål 

och visioner med avseende på elevernas möjligheter att ta ansvar. Med 

utgångspunkt i det övergripande perspektivet beskrivs och analyseras sedan 

elevernas möjligheter i relation till matematikundervisningen. Analysen utgår 

ifrån både de observerade matematiklektionerna samt elev-, lärar- och 

skolledarintervjuerna och diskuterar avslutningsvis både det formella och 

informella inflytandet och delaktigheten. 

 

Förutom frågeställningar om hur skolans verksamhet är arrangerad och 

organiserad samt elevernas möjligheter till inflytande och delaktighet blev det 

även viktigt att synliggöra förutsättningarna för dessa möjligheter. 

Förutsättningarna analyseras utifrån ett individ-, skol- och samhällsperspektiv.  

 

Förutsättningar för lärande   
Förutsättningar i ett individperspektiv utgår från elevernas livsvärld (se Schutz 

definition i kap. 4) av det som framkommer i elevenkäten. Avsikten med 

enkäten var att få uppgifter om elevernas sociala bakgrund och familjernas 

livsvillkor. De fyra områden som redovisas under kategorier eller mindre teman 
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handlar om eleven i relation till familjen, fritiden, skolan och framtiden.  

 

Förutom elevernas livsvärld analyseras även förutsättningarna i relation till kön, 

klass och ålder under rubriken Identitetsordningar. Underlaget utgår från en av 

intervjufrågorna där både lärare och skolledare ombeds, i ett intersektionellt 

perspektiv, att reflektera över skolans uppdrag att: undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (SKOLFS 1994:1, s.6). 

    

Utifrån vilka förutsättningar som kan relateras till skolan med sin organisation 

och sina ramfaktorer kom Bernsteins (1977) teoretiska begrepp koder, 

klassifikation och inramning till stor användning i analysarbetet. Bernstein 

hävdar att en skola skapar speciella mönster av innebörder som styr den dagliga 

verksamheten för både elever, lärare och skolledare. Dessa mönster, som gav 

ytterligare en beskrivning av verksamheten, blev både nödvändiga och viktiga 

att analysera utifrån både observationer och intervjuer.  

 

Det avslutande perspektivet handlar om skolans uppdrag i ett vidare 

samhällsperspektiv. Lärarna och skolledarna fick i intervjuerna reflektera över 

ett postmodernt förhållningssätt till skolans roll och uppdrag. Detta 

förhållningssätt representerades av två citat (se bil 2) från Hargreaves (1998) 

och Ziehe (2000). I analysen av svaren framkom tre olika kategorier eller 

ingångar. De har kategoriserats som ett elev-, lärar- och skolfokus och 

representeras alla tre av en lärare respektive en skolledare. 

 

Med utgångspunkt i avhandlingens huvudsyfte och frågeställningar växte 

således tre användbara teman eller huvudrubriker fram i min sammanställning 

och analys av det empiriska materialet. Dessa är Rum för lärande, Ansvar för 

lärande samt Förutsättningar för lärande. I resultatdelens första kapitel, Rum 

för lärande, finns ett tydligt deskriptivt fokus medan de två följande kapitlen, 

Ansvar för lärande och Förutsättningar för lärande, successivt övergår till ett 

alltmer analytiskt förhållnings- och angreppssätt.      

 

Giltighet och tillförlitlighet 
Verifiering av kunskap diskuteras vanligen inom samhällsvetenskaperna i 

relation till begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kvale (1997) 

menar att dessa klassiska sanningsbegrepp i forskningsvärlden ställts mot ett 

postmodernt förhållningssätt som ser validitet som en social konstruktion.  

Begreppen, hävdar han vidare, bör inte avfärdas utan kan användas i former med 

relevans för den forskning som genomförs. De så kallade klassiska 

sanningsbegreppen härrör från en positivistisk forskningstradition med 

definitioner som; mätinstrumentets förmåga att mäta det avsedda; validitet och 

mätinstrumentets förmåga att ge tillförlitliga svar; reliabilitet. I kvalitativ 

forskning anser Vinterek (2001) att det blir mer fruktbart att tala om studiens 
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överensstämmelse. Vidare anser hon att frågan om tillförlitlighet i förhållande 

till vad-frågan blir viktig eftersom i en forskning som tar sin utgångspunkt i 

livsvärlden måste tillförlitligheten just relateras till livsvärlden (s.114). Frågan 

om generaliserbarhet och dess mål beskrivs av Janet. W. Schoefield (1990) som 

att studera; det som är, det som kanske kommer att finnas och det som kan 

finnas. Kvale (1997) hävdar även att med ett konstruktivistiskt och postmodernt 

angreppssätt förskjuts tonvikten från förutbestämda ideal till mer öppna former 

(s.212). En fallstudie kan i detta fall medverka till att lära läsare att föreställa 

sig möjligheter, att vidga och att berika den repertoar av sociala konstruktioner 

som står praktiker och andra till buds (s.212).        

 

Val av forskningsmetod ger undersökningen både begränsningar och 

möjligheter. Vad synliggörs egentligen i de genomförda intervjuerna? De 

intervjuade eleverna, lärarna och skolledarna beskriver sig själva och 

skolverksamheten just utifrån sig själva vilket inte handlar om någon absolut 

sanning i sig utan snarare en rad tolkningar av den levda verkligheten.  

Söderström (2006) menar att det i skolverksamheten ofta uppstår en gemensam 

kultur som manifesteras i gemensamma koder vilka utgörs av lokalt utformade 

tanke-, tolknings- och handlingsmönster (s.109). I intervjuerna syns denna 

gemensamma skolkod inom både elev-, lärar- och skolledargruppen, men med 

mindre överensstämmelse mellan de tre grupperna.    

 

Vad gäller forskningsintervjuers kvalitet anser Kvale (1997) att det till stor del 

handlar om forskarens hantverksskicklighet. Det kan innebära allt från 

innehållsupplägg och intervjuteknik till personliga kvalitéer. Vad som i en 

kvalitativ intervjusituation kan bli oerhört viktigt handlar om det förtroende som 

kan skapas och byggas upp. Jag, som intervjuare, ville i mötet med 

informanterna förmedla ett genuint intresse av att förstå för att skapa ett 

förtroendefullt samspel. Ett för detta ändamål mycket lyckosamt verktyg i 

intervjuerna var ingångsfrågan som handlade om den egna levda erfarenheten, 

livsvärlden (se bil.1, elevenkäten samt bil.2, fråga 1).      

 

Etiska överväganden 
Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer. Innan lärar- och skolledarintervjuerna genomfördes togs kontakt både 

via telefon och via personligt besök för att erhålla samtycke. Elevernas 

vårdnadshavare fick också i god tid innan studiens genomförande, hemskickat 

ett informations- och samtyckesbrev (se bil.5) och inför observationerna 

presenterade jag muntligt för eleverna syftet med studien. Studien byggde på 

frivilligt deltagande och den först tillfrågade läraren i skolår två var den enda 

som valde att avstå. 

 

Maria Wester (2008) belyser ett viktigt etiskt övervägande som handlar om 
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forskarens förhållningssätt till informanterna. Hon beskriver detta som balansen 

mellan att hantera och analysera materialet utan att i sitt utanförperspektiv inta 

en alltför kritisk eller oreflekterad hållning. Jag har strävat efter att med Westers 

perspektiv möta skolverksamheten med både respekt och vördnad och har insett 

mina dubbla roller som Jaworski (1994) uttrycker det att: the researcher must be 

involved in the activity as an insider and able to reflect as an outsider (s.62).  
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6. Rum för lärande 
Detta kapitel har två underrubriker; Rundvandringen och 

Matematikklassrummets förutsättningar. Syftet och ambitionen med 

rundvandringen är att initialt ge läsaren en kontextuell grund som utgångspunkt 

för att sedan synliggöra elevernas möjligheter och förutsättningar med fokus på 

lärandemiljön och matematikundervisningen.  

 

När jag står på skolgården och blickar fram mot den byggnad och skola som är 

mitt studieobjekt är det nära till hands att försjunka i egna barndomsminnen. Jag 

minns plötsligt min första skolväska som jag bar på till min första skoldag i 

årskurs ett. Den var rutig med handtag och på framsidan fanns en namnlapp som 

det stod skolelev på. Jag skulle bli en skolelev och gick mot det första mötet 

med skolan hand i hand med min bästa kamrat Ann-Marie. Vi var både lite 

rädda men samtidigt oerhört förväntansfulla. Skolan var då, i slutet på 50-talet, 

en byggnad med sakral strålglans (Ziehe, 2000, s.86) som ingav respekt vilket 

delvis förklarar Ann-Maries och mina blandade känslor. Vad skulle hända med 

oss och med våra klasskamrater därinne? 

 

Skola och skolverksamhet framstår för gemene man som något självklart 

eftersom vi, åtminstone i den västerländska kulturen, alla har någon sorts 

skolerfarenhet. Man kan hävda att skolan präglar vår bild av barndomen och 

utan att fundera så mycket över det använder vi ordet skola generellt och utan att 

reflektera över om det gäller 1950- och 1960-talet eller 2000-talet. Denna 

generalisering används som om det skulle handla om samma företeelse vilket 

sannerligen kan problematiseras. 

 

Rundvandringen 
Tillbaka till nuet står jag framför den skola som är mitt studieobjekt. Jag ska så 

ingående som möjligt beskriva vad denna byggnad innehåller och administrerar 

med utgångspunkten ”rum för lärande” (se kap. 5). 

 

Skolan ter sig arkitektoniskt vara byggd på 1960-talet. Den ligger placerad i ett 

bostadsområde som mest består av små och medelstora hyreshus, radhus samt 

enfamiljshus. Det är en stor tvåvåningsskola i den bemärkelsen att här finns det 

barn från ett år till sexton år, drygt 600 elever, samt många vuxna, ett 70-tal 

lärare samt ett 20-tal övrig personal. I ena utkanten av skolan ligger den del som 

inrymmer förskolan med ett 50-tal barn från ett till fem år. På andra utkanten 

finns förskoleklassen med ett 20-tal sexåringar. I anslutning till förskoleklassens 

lokaler finns även skolår 1-3 med ett 50-tal barn samt fritidsverksamheten. 

Centralt i skolan befinner sig verksamheten för skolår 7-9, med över 300 elever, 

samt skolår 4-6 med närmare 150 elever. Det finns många ut- och ingångar att 
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välja mellan och utanför de byggnader som inhyser F-6 verksamheten breder en 

skolgård ut sig. På skolgården finns förutom en fotbollsplan även en hel del 

lekredskap såsom gungor, sandlåda, klätterställningar samt en hel del mer öppna 

lekytor. 

 

Nu går vi in genom huvudingången. Det vi direkt möter är skolans 

administrativa avdelning med skolledare och annan administrativ personal. Här 

finns även ett bibliotek och en skolmatsal. Om byggnaden erinrade om 60-tal får 

man en helt annan uppfattning när man befinner sig på insidan. Det är väl 

tilltagna korridorer med ett flertal små ”sittöar” bestående av låga bord och 

pallar. En hel del konst, elevarbeten och anslagstavlor hänger på väggarna vilket 

gör oss påminda om att det är en skolkontext vi befinner oss i. Det luktar mat 

blandat med de så välbekanta skoldofterna av papper, böcker och människor. 

Det första stoppet på vår rundvandring görs hos de tre skolledarna.  

 

Skolledarna är tre till antalet och den första vi möter är Frida-Lena som är både 

4-9 lärare och gymnasielärare i samhällsorienterade ämnen. Hon har arbetat som 

lärare i åtta år och som skolledare i två år varav drygt ett år på denna skola. Den 

andra skolledaren är Lars-Martin som är ämneslärare i matematik och 

naturvetenskap och har arbetat i skolvärlden i 33 år. Skolledare har han varit i 14 

år varav sju år på denna skola. Marie-Helen, slutligen, är förskollärare och 

specialpedagog och har arbetat i skolan i 25 år varav de senaste tio åren som 

skolledare och drygt ett år på denna skola. Det är alltså tre skolledare med 

sammantaget mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Deras erfarenheter är 

också breda med avseende på skolans hela verksamhetsansvar för förskola, 

förskoleklass samt grundskolan skolår 1-9. Två av skolledarna är relativt nya på 

just denna skola och har inte heller tidigare tjänstgjort som lärare här. 

Skolledarna berättar att det är ett stort upptagningsområde med både byskolor 

och centralt belägna skolor. Elevantalet har under ett antal år sjunkit på grund av 

konkurrens från friskolor i kommunen. I skolans kvalitetsredovisning 2007 

konstateras dock att antalet som valt friskola har minskat radikalt.  

 

Skolan är utifrån stadskärnan centralt belägen och området kan betraktas som 

socialt stabilt med liten in- och utflyttning. Andelen elever med 

invandrarbakgrund är i förhållande till kommunen som helhet låg men en viss 

ökning har skett de senaste åren. Skolan har en organisation med 

åldershomogena klasser där lärarna är organiserade i både horisontella 

(exempelvis 4a, 4b och 4c tillsammans) och vertikala arbetslag (exempelvis 7a, 

8b och 9c tillsammans). Verksamheten inrymmer både fritids för F-skolår 3, en 

fritidsklubb för skolår 4-6 samt en utvecklad skolidrottsverksamhet. 
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Nu går vi tillbaka ut i korridoren igen. Här i nära anslutning till huvudentrén 

finns skolans bibliotek. En av de bibliotekarier, som arbetar här, berättar att hon 

vid två tillfällen i veckan är involverade i läxläsningspass för skolår 7-9 elever. 

Platsen vi nu befinner oss på är uppenbarligen byggnadens centrum och nu 

måste ett vägval för den fortsatta rundvandringen göras. Jag väljer att ta er med 

till de tidiga skolårens lokaler och in i ett av klassrummen. 

 

Efter en lång promenad befinner vi oss nu i den del av skolan som inrymmer de 

tidigaste skolåren, förskolan till skolår tre. Här sprids det goda dofter från ett 

brödbak vilket skapar en gemytlig känsla. I dessa lokaler inryms fritids som 

ansvarar för ett 20-tal elever. Förutom fritids härbärgerar även 

sexårsverksamheten här. Målet är att få inblick i ramarna för verksamheten som 

bedrivs i de tidiga skolåren och vi öppnar försiktigt dörren till klassrummet där 

eleverna i skolår ett finns, Ettan.  

 

Ettan 

Vid vårt besök kommer rummet, läraren, verksamheten och eleverna att 

fokuseras. Rummet Ettan är fyrkantigt och hela dess ena långsida har många och 

stora fönster som tillåter dagsljuset att flöda in. I fönstren hänger ljusa luftiga 

gardiner. Den främre kortsidan består av en whiteboardtavla och under den en 

långbänk med både öppna och stängda hyllor. På bänken ligger en hel del 

pappersmaterial. Till vänster om tavlan sitter en stor bokstavstavla, en stor 

almanacka och en stor träklocka. På den från fönstren motsatta långsidan finns 

en kateder, en dator samt en rejält tilltagen diskbänk. Den bakre kortsidan består 

av bokhyllor, skåp och arbetsbänkar. I hörnet mot fönstret finns en inredd hörna 

innehållande diverse arbetsmaterial såsom, cuisinairestavar, geobräden, klossar, 

knappar och pengar. Väggarna i rummet har dekorerats med färgglada bilder på 

siffrorna 0-9 samt bokstavsalfabetet. Det finns inga elevalster uppsatta på 

väggarna. Elevernas bänkar är placerade i fyra grupper med fyra bänkar i varje 

grupp. I dessa grupper sitter det tre till fyra elever och de är könsblandat 

placerade. I det främre hörnet finns fönster, whiteboard och en stor matta 

utplacerad. Den fyller funktionen av både en plats för gemensam samling och 

samtidigt en arbetsyta där några elever ofta befinner sig under 

matematiklektionerna. Klassrummets yta känns väl tilltagen framförallt utifrån 

att klassen endast består av 14 elever. Det finns med andra ord gott om utrymme 

för både eleverna och läraren och därigenom för hela 

undervisningsverksamheten.  

 

Läraren Lotta, som har lågstadielärarexamen, befinner sig i detta rum och hon 

har arbetat i skolan ungefär 18 år med några års avbrott för föräldraledighet. 

Hennes yrkeserfarenheter innefattas av arbete i invandrarklasser, B-form i 

byskola, åldersblandad verksamhet samt de senaste fyra åren i åldershomogen 

verksamhet. På denna skola har hon tjänstgjort i åtta år. Det är alltså en kvinnlig 
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lärare i 40-årsåldern som har huvudansvaret för denna klass. Läraren har en 

mjuk och behaglig framtoning och hon är propert och ledigt klädd. Vid dagens 

början står eleverna på led utanför klassrummet. Läraren tar i hand och hälsar på 

alla elever. När de kommer in i rummet sätter sig var och en på sin plats till svag 

bakgrundsmusik. Det råder ett lugn i rummet. Lektionen inleds alltid med 

”något vi har på hjärtat” då eleverna får ta upp något de vill dryfta med hela 

klassen. Läraren är noga med att eleverna inte pratar i munnen på varandra och 

påminner ständigt om detta. Ibland avbryter hon med att påminna om att vara 

mer lågmäld och någon gång emellanåt utlyses några tysta minuter. Dessa 

avblåses alltid med att nu får ni arbetsprata vilket betyder att de får prata om och 

kring det som rör skolarbetet. Hon stimulerar aktivt eleverna att hjälpa varandra 

vilket är ett huvudsyftet med det så kallade arbetspratet. Varje dag beskriver  

Lotta dagens schema med både text och symboler på whiteboardtavlan. På 

morgonen görs en genomgång av hela dagens innehåll. Inför varje lektion får 

eleverna också en mer detaljerad genomgång. På tavlan kan eleverna läsa och se 

vad som måste göras och vad man, när detta är gjort, kan välja att sysselsätta sig 

med. Det finns oftast tre saker att välja mellan och dessa arbetsmoment är 

genom instruktioner bekanta för alla barnen. Vid alla situationer där eleverna 

bryter in och ”lägger sig i” är Lotta noga med att påpeka att inga personliga 

kommentarer behövs för nu är det jag som är fröken. Hon ställer ofta frågor till 

eleverna och har alltid tålamod att invänta svaren. När elevinteraktionerna leder 

till gnabb lägger hon sig inte ofta i utan väljer strategiska tillfällen för både 

ordnings- och fostransdiskussioner.  

 

Elevinteraktioner ser hon som en viktig del i klassrumsarbetet och hon hjälper 

vid flera tillfällen eleverna att träna kommunikation med varandra. Vid ett 

tillfälle går en pojke till mattan där flera flickor redan befinner sig. Han står där 

lite osäker och fröken Lotta går fram och undrar inför gruppen hur man ska göra 

om man vill vara med. Flickorna berättar direkt för pojken hur han ska göra 

vilket leder till att fröken kan gå därifrån. Vid samling på mattan använder 

läraren tillfället till lärande av varierande slag. Exempelvis; Hur många har 

kommit och satt sig? Vi räknar på engelska! Ni sa att det var 10, hur många 

fattas då för att vi ska alla vara samlade? Detta utgör några exempel på hur 

läraren tar alla tillfällen hon kan för att synliggöra matematiken i 

undervisningen. 

 

Hur beskrivs klassens elever och föräldrar i denna klass av läraren? Hon berättar 

att det finns många frånskilda föräldrar men att det verkar vara en stabil grupp 

med många engagerade föräldrar. Hon har precis inlett utvecklingssamtalen och 

det finns ett stort intresse från föräldrarnas sida. Avslutningsvis menar Lotta att 

eleverna är typiska ettor med lite myror i brallorna och spring i benen. Det är på 

det stora hela som det ska vara och över lag anser hon att klassen består av 

jättefina, trevliga och kunskapstörstande elever.  
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Mina informanter är fem flickor och tre pojkar i denna klass (se bil.3 och 4). Det 

är dessa åtta elever som fortsättningsvis avses när jag redovisar enkät- och 

intervjusvaren. Dessa elever tycker alla att det är både kul och bra att gå i 

skolan. Kul för att det finns så många kompisar här och bra för att man får lära 

sig så mycket. En sak som många uttrycket är att de är mycket nöjda med både 

fritidsverksamheten och sin skolgård. 

 

Om sin vardagsvärld berättar eleverna att hälften av dem bor i hyreshus och den 

andra hälften i villa eller radhus. Alla fem flickor har bott på samma ställe hela 

sitt liv medan de tre pojkarna är inflyttade för ett till fem år sedan. Fem av 

eleverna bor med båda sina föräldrar och tre har delat boende. De allra flesta har 

ett syskon som oftast är yngre och går på förskolan. Ett av föräldraparen är 

invandrare och de har inget arbete för närvarande medan alla de övriga 

föräldrarna har medelklassarbeten (se SCB, 1989 samt bil. 3). Det vanligast 

förekommande yrket är läraryrket vilket fyra av föräldrarna har. På sommarlovet 

har de flesta i gruppen rest i Sverige och besökt sina släktingar. Två av barnen 

har varit på utlandssemester vilket för dem inte var första gången. I de flesta 

familjerna finns det två bilar, en för mamma och en för pappa medan en av 

familjerna, invandrarfamiljen, saknar bil.  

 

När eleverna berättar om vad de gör på sin fritid handlar det i huvudsak om lek. 

Den sker oftast i ensamhet men ibland med syskon och/eller med kompisar. 

Eleverna har ingen tydlig uppfattning om vad deras föräldrar sysslar med på sin 

fritid. Någon av eleverna nämner att pappa jobbar mycket och flertalet ger 

intrycket av att mamma finns i och sysselsätter sig med hemmet. Tillsammans 

gör familjen inte så mycket men när något nämns handlar det om helgbesök hos 

far- och morföräldrar.  

 

Alla åtta elever tycker, som nämnts, att det är kul, bra och jättekul att gå i 

skolan. Fem nämner även explicit att lektionerna är roliga. För fem elever är 

matematik ett tydligt uttalat favoritskolämne. Elevernas yrkesdrömmar är 

könsstereotypa i så motto att flickorna vill bli djurskötare alternativt barnmorska 

och pojkarna vill bli pilot alternativt polis.  

 

De berättar att de har läxor en gång i veckan och alla berättar att de kan få hjälp 

med dem av både mamma och pappa. Alla föräldrar frågar sina barn hur de haft 

det i skolan under dagen. Av detta drar barnen slutsatsen att mamma och pappa 

tycker skolan är viktig och att det är viktigt att det går bra för deras barn.  

 

Vi tackar så mycket för att vi fått ta del av elevernas berättelser och lämnar detta 

rum för stunden. 
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Nu går vi vidare och styr färden mot lokalerna som inrymmer skolår 4-6 

verksamheten. Där, en våning upp med en datasal som närmaste granne, ligger 

det klassrum vi ska besöka. Det är klassrummet som härbärgerar eleverna i 

skolår sex, Sexan. Vi knackar på och stiger in. 

 

Sexan  

Även vid detta besök fokuseras rummet, läraren, verksamheten och eleverna. 

Rummet Sexan är ett så kallat hemklassrum där de 20 eleverna har de flesta av 

sina lektioner. Alla lektioner förutom slöjd, idrott och ibland No sker härinne. 

Klassrummet är rektangulärt och hela ena långsidan har stora fönster som tillåter 

dagsljuset att flöda in. På den motsatta långsidan finns det skåp, diskbänk samt 

en dator. Den bakre kortsidan består av en långbänk med underskåp. På denna 

bänk finns elevernas egna pärmar samt gemensamt material såsom böcker, andra 

pärmar samt material till praktisk matematik. Den främre kortväggen består av 

traditionell whiteboardtavla, en bokhylla med underskåp samt i ena hörnet 

katedern. Framför katedern finns ett litet bord med saxar, pennvässare och 

miniräknare. Det är sparsamt med väggytor men på den bakre väggen är 

elevteckningar uppsatta och ovanför diskbänken hänger några ”gamla” 

planscher med äldre mått uppsatta. Bänkarna, som är höga, är ordnade i en 

hästsko och innanför den har ett runt lågt arbetsbord med stolar placerats. 

Eleverna sitter på sina bestämda platser med åtta bänkar framför fönstren, fyra 

bänkar i mitten och åtta bänkar på den motsvarande långsidan. De är placerade 

varannan pojke och flicka med två undantag. Hästskoformen möjliggör för 

läraren att röra sig både i centrum och bakom bänkarna och medför möjligheter 

att etablera en rumsligt tätare relation till barnen. Formen medför även att 

eleverna kan se varandra och det som försiggår på whiteboardtavlan. 

Utformningen av klassrummet skapar stora möjligheter till öppna 

interaktionsformer mellan eleverna och läraren.  

 

Maria är lärare i detta rum. Hon är mellanstadielärare med 33 arbetsår bakom 

sig. Hon har haft några års avbrott för föräldraledighet och universitetsstudier. 

Maria har under sina arbetsår mestadels arbetat som klasslärare förutom en  

treårsperiod som resurspedagog. På denna skola har hon arbetat i tolv år. Hon är 

i 55-årsåldern och ger ett mycket samlat intryck med en proper klädsel och en 

lågmäld framtoning. När eleverna kommer på morgonen hälsar hon på var och 

en innan de går in i klassrummet. Vid gemensamma genomgångar är det samlat 

och tyst och när elever inte är ”med”, dvs. när de har bänklocket öppet eller 

sysslar med något annat, använder läraren sällan sin röst för att få elevernas 

uppmärksamhet. Hennes strategi är att antingen lugnt gå fram och lätt röra vid 

eleven eller att rikta sin blick mot den elev som inte är uppmärksam. Detta sker 

mycket lugnt och verkar för eleverna vara internaliserat och accepterat. Över 

hela taget råder en lågmäld samtalsnivå under lektionspassen och eleverna är 
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mestadels koncentrerade på läraren och hennes instruktioner.  

 

Klassrumsaktiviteterna utgår från läraren som leder lektionerna och planeringen 

av verksamheten. Hon ställer ofta frågan om det råder några oklarheter och om 

så är fallet tar hon tålmodigt itu med dessa. Eleverna är i fokus för henne och när 

hon inte direkt kan gå fram och hjälpa en elev talar hon om att hon ser och att 

hon kommer strax. När hon ger instruktioner lämnas alltid utrymme för frågor. 

Frågorna tas seriöst och Maria lägger sig alltid vinn om att besvara dem. Hon 

synliggör eleverna i klassen och som ett exempel kan nämnas att när en elev är 

frånvarande redovisas orsaken till detta. Under arbetspassen går hon lugnt runt 

och hjälper de elever som har behov av stöd eller instruktioner eller utnyttjar 

möjligheten till mer personlig kommunikation med vissa av eleverna. Det är 

dock läraren som vid varje tidpunkt är den som överblickar, ingriper och 

kontrollerar. 

 

Mina informanter i denna klass är fyra flickor och fyra pojkar (se bil.3 och 4) 

och det är dessa som avses i redovisningen. Om skolan uttrycker de många 

lovord såsom världens bästa, bra lärare, bra mat och de menar även att det är 

en tillåtande skola. En beskrivning av det tillåtande ges av Marie när hon säger 

att: om man har en utstickande stil så är det OK. De flesta av eleverna bor i 

hyreslägenhet och majoriteten har bott på samma ställe i stort sett hela sitt liv. 

Alla trivs väldigt bra förutom en elev som tycker det är besvärligt med sitt 

växelvisa boende med mamma och pappa. Det är tre elever som har skilda 

föräldrar och de bor varannan vecka hos sin mamma och varannan hos sin 

pappa. Det vanligaste är att eleverna har ett syskon och i två familjer finns det 

även så kallade ”bonussyskon” (föräldern lever i en ny relation med andras 

barn).  

 

Hälften av föräldrarna har arbetarklassyrken till exempel städerska och 

vaktmästare medan de övriga tillhör kategorin medelklassyrken såsom lärare 

och datakonsult (se bil.3). Alla familjer har en eller två bilar och fem av åtta har 

en sommarstuga. Under sommarlovet har de flesta eleverna tillbringat tid i 

stugan eller rest utomlands. Tre av eleverna har aldrig någonsin varit utomlands 

och en av eleverna har dessutom aldrig varit utanför hemorten. På fritiden är den 

vanligaste sysselsättningen någon idrottsaktivitet förutom att umgås med 

kompisar och/eller sitta vid datorn. Få föräldrar har, enligt sina barn, någon 

fritidssysselsättning. Eleverna beskriver att mammorna städar, bakar och 

shoppar medan papporna ser på TV eller vilar. Det är inte mycket man i familjen 

gör tillsammans och det tycks som att var och en sköter sitt.  

 

Vad det gäller inställningen till skolan är det endast en elev, Mårten, som 

uttrycker att han inte trivs särskilt bra. Han säger att: Det är så där att gå i 

skolan.  Det är ganska jämn fördelning av favoritskolämnen med en dominans 
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för idrott och estetiska ämnen. Tre elever, en flicka och två pojkar, nämner dock 

matematik som sitt favoritämne. Yrkesdrömmarna för eleverna kan inte anses 

som könsstereotypa med undantag för två pojkar som uttrycker att de vill bli 

piloter. I övrigt drömmer man om yrken i tiden såsom fotbollsproffs (en flicka 

och en pojke), designer och artister av olika slag. 

 

Eleverna berättar att man i klassen har ungefär fyra läxor i veckan. Dessa ges på 

oftast på måndag och ska vara gjorda till på fredag. Alla utom en elev får hjälp 

av sina föräldrar, oftast mamma, med läxan. Några nämner att de tar äldre 

syskon till hjälp framförallt med läxor i språktillvalet. Alla föräldrar verkar, 

enligt eleverna, bry sig om hur det går för barnen i skolan. Det blir ofta prat 

hemma i anslutning till utvecklingssamtalen och ett flertal föräldrar uttrycker att 

de är stolta över sina barns prestationer i skolan.  

 

Vi tackar för oss och går vidare i riktning mot skolans motsatta sida. Målet är 

verksamheten i de senare skolåren, år 7-9, och specifikt ett klassrum. På vägen 

har vi passerat tre separata ingångar med elevskåp just innanför dörrarna. Vid 

den fjärde ingången går vi en våning upp där vi möts av några elever som sitter 

utanför det klassrum som blir vårt tredje mål på rundvandringen. Dörren till 

skolår åttas klassrum, Åttan, är stängd och vi får knacka på några gånger innan 

vi blir insläppta. 

 

Åttan 

Återigen fokuseras rummet, läraren, verksamheten och eleverna. Rummet Åttan 

är även det ett hemklassrum där eleverna i år åtta befinner sig under en stor del 

av veckans lektioner såsom svenska, samhällskunskap, engelska och matematik. 

Rummet är ursprungligen ett rum för undervisning i samhällskunskap vilket 

innehållet i bokhyllorna och de uppsatta väggaffischerna skvallrar om. Det är ett 

rektangulär rum med tre dörrar i nära anslutning till det ena hörnet; en dörr till 

ett närliggande klassrum, en till grupprummet (den dörren har ett fönster) som 

delas med en annan sal samt klassrumsdörren. Den yttre långväggen består av 

fyra fönster dekorerade med ljust gröna och vita gardiner. Den främre kortsidan 

består av en whiteboardtavla och snett nedanför den finns en kateder. Utmed de 

två övriga väggarna finns bokhyllor, ett skåp samt en mindre diskbänk. Det enda 

som antyder att detta är ett hemklassrum är ett collage av självporträtt gjorda av 

eleverna i klassen. Bänkarna är arrangerade i fyra 4-grupper och en 6-grupp. 

Gruppen med sex samt en av 4-grupperna består endast av flickor medan tre av 

klassens pojkar sitter i en 4-grupp och de två övriga i var sin 4-grupp. Eleverna 

har nyligen själva fått välja sina placeringar och resultatet ska utvärderas om 

några veckor av klassens mentor och tillika samhällskunskapslärare. 

Klassrummet upplevs som rymligt vilket delvis kan bero på att det endast är 21 

elever i klassen och trots att de tre dörrarna stjäl en hel del av utrymmet. 

Katedern längst fram används som ett avlastningsbord och där placeras 
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miniräknare och linjaler.  

 

Hanna, läraren i klassrummet har en examen som 4-9 lärare i matematik och 

naturvetenskap. Hon tog sin examen för elva år sedan och har, i likhet med sina 

två kollegor i år ett och sex, haft några års föräldraledighet. Hanna har jobbat i 

både Norr- och Västerbotten och befinner sig sedan sex år på denna skola. Hela 

sin yrkesverksamma tid har hon undervisat skolår 7-9 elever både i matematik 

och naturvetenskap men även i tyska. Hanna, som är i 30-årsåldern, har en 

ungdomlig klädstil som oftast består av jeans och tröja samt en sjal virad runt 

halsen. Hon talar i vänlig samtalston med eleverna och gör många personliga 

reflektioner. Exempelvis att det slog mig idag att eller i går kväll kom jag att 

tänka på att.  

 

Lektionerna börjar alltid med ett upprop där läraren berättar om elevernas 

frånvaro, om hon har kännedom om den. När hon inte vet orsakerna försöker 

hon med elevernas hjälp ta reda på dessa. Efter en kort genomgång av 

lektionsinnehållet börjar eleverna räkna självständigt och läraren går runt och 

hjälper dem. Hon hinner hjälpa ett tiotal elever vid varje lektionstillfälle. Vid 

lektionens slut får eleverna ofta beröm för att de arbetat bra. Under de korta 

lektionsgenomgångarna repeterar läraren ofta matematikregler med eleverna. De 

frågor som ställs vid dessa är faktafrågor exempelvis enhetsomvandlingar eller 

hur area beräknas. De elever som räcker upp handen får mestadels svara på 

frågorna och några svarar oftare än andra.  

 

I grupprummet befinner sig några elever och läraren går vid ett par tillfällen in 

dit för att kontrollera och eventuellt hjälpa dem. Ute i korridoren sitter det två 

elever, två elever i grupprummet och tre elever som tillhör den 

specialpedagogiska undervisningsgruppen befinner sig i en helt annan lokal. Det 

betyder att det oftast finns endast 13-14 elever i klassrummet. Klassrummets 

samtalston kan karaktäriseras som lugn och behaglig trots ett stort hjälpbehov 

från elevernas sida. Läraren Hanna rör sig lugnt och stilla mellan eleverna. 

Enligt henne är det oftast ganska lugnt i klassrummet förutom under tisdagens 

lektion som kan bli lite surrig eftersom den ligger sist på dagen. Läraren ingriper 

mycket sällan för att dämpa eller stävja det surr som kan uppstå. Vid några 

tillfällen går enstaka elever ut ur klassrummet under kortare eller längre stunder 

och det kommenteras inte heller av läraren. Det finns en viss distans mellan 

eleverna och läraren och ingen kroppskontakt förekommer under lektionspassen 

förutom lätt närkontakt vid de tillfällen läraren står vid elevens bänk. 

 

Informanterna i denna klass består av fem flickor och tre pojkar (se bil.3 och 4) 

och det är dessa som fortsättningsvis avses. Om skolan uttrycker de att det är en 

stor skola, bra lärare, bra mat men alldeles för mycket läxor. Ytterligare 

omdömen fälls exempelvis av Henrik som menar att det är lugn, fin skola med 
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trevliga elever. Helga däremot säger att jag tycker att det är en ful skola för att 

jag antar att man är här så mycket så det blir liksom fult efter ett tag, men alltså 

annars så är det väl bra. Några poängterar att skolbyggnaden är så avlång, med 

stora avstånd mellan lektionssalarna, vilket medför att det är svårt att komma i 

tid till lektionerna.  

 

Hälften av eleverna i informantgruppen bor i lägenhet och hälften bor i villa 

eller radhus. Alla utom två, som är inflyttade, har bott på samma ställe i stort sett 

hela livet. Fyra lever med mamma och pappa, och fyra har skilda föräldrar. Tre 

av eleverna är ensambarn medan de övriga vanligast har ett syskon. Det finns 

dock två familjer med bonussyskon där en förälder lever i en ny relation med 

”nya” barn. Fyra av föräldraparen har arbetarklassyrken såsom 

byggnadsarbetare och sjukvårdsbiträde medan de fyra övriga kan kategoriseras 

som medelklassyrken exempelvis egen företagare och psykolog (se bil. 3).  

 

På fritiden sysslar de flesta av eleverna med någon sorts idrott. Det handlar om 

dans, fotboll och motorcross. Den övervägande delen av elevgruppen har 

sommarstuga och där har de tillbringat en stor del av sommarlovet. Två av 

eleverna har varit utomlands under lovet och reser i jämförelse med de andra 

väldigt mycket. De har varit utomlands åtta till tio gånger och då inte enbart på 

solsemester. Sex elever har rest förhållandevis lite, bara någon enstaka gång 

varav en aldrig utanför Norden. 

 

Förutom att umgås med kompisar, utövar de flesta elever, som nämnts, någon 

form av idrottlig aktivitet. Det är anmärkningsvärt få som nämner att de sitter 

vid datorn. En flicka avviker något från de övriga när hon beskriver att hon läser 

väldigt mycket på sin fritid. 

 

Kommentarer kring föräldrarnas fritidssysselsättning avslöjar mammornas stora 

intresse för städning förutom att några även läser böcker ibland. Papporna har 

tydligare uttalade fritidsintressen såsom datorer, motorer och jakt. Eleverna kan 

med detta sägas förmedla en könssegregerad bild av sina föräldrars fritid. Få 

fritidsaktiviteter utförs tillsammans i familjen. Var och en verkar sköta sitt på sin 

lediga tid och gör man något tillsammans så handlar det om besök hos 

närboende släktingar. I ett fåtal familjer går man vid enstaka tillfällen på bio 

tillsammans. 

 

Kommentarer om hur man tycker att det är att gå i skolan varierar från tråkigt 

till kul. Klassen verkar vara i en jobbig provperiod just nu och de flesta elever 

kommenterar detta. Övriga kommentarer som ges är att det är jobbigt att kliva 

upp att man lär sig mycket i skolan och att där får man vara med sina kompisar.  

De estetiska skolämnena är för dessa elever de mest populära och som klar tvåa 

kommer idrott. Två elever, en flicka och en pojke, nämner matematik som sitt 
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favoritämne. Elevernas yrkesdrömmar kan betraktas som starkt könsstereotypa. 

Flickorna vill arbeta med djur eller människor och alla tre pojkarna har planer på 

en karriär som idrottsproffs. En flicka avviker en aning i sammanhanget med 

drömmar om att bli arkitekt eller dansös. 

 

Alla får hjälp med läxorna av sina föräldrar. Endast en elev nämner att hon tar 

syskon till hjälp trots att fyra av eleverna har hemmaboende äldre syskon. En 

elev nämner dock att det är tveksamt om någon av föräldrarna kan hjälpa till 

med matematikläxan. Varje vecka har klassen fasta läxor i språk. I övrigt 

varierar det med läxor och är mer beroende av om det närmare sig ett 

matematikprov. Helga uttrycker det med: Inte så mycket läxor, mer att man ska 

öva på prov. Det är engelska varje vecka men aldrig matte. I matematik 

uttrycker de flesta att de aldrig har läxa. 

 

Alla föräldrar verkar bry sig om hur det går för barnen i skolan. Hillevis 

kommentar sammanfattar detta. Hon säger: Dom tycker det går bra. Dom har 

sagt det i samband med utvecklingssamtalen. 

 

Vi tackar eleverna så mycket för att de både gett av sin tid och sina erfarenheter 

och smyger oss ut ur rummet. Nu vänder vi åter tillbaka till utgångspositionen 

det vill säga huvudentrén och betraktar rundvandringen som avslutad. Syftet 

med denna rundvandring var att ge inblick i skolan och dess aktörer med 

utgångspunkt i tre rum för lärande, de kontextuella ramarna för den fortsatta 

resultatredovisningen. 

 

Med denna utgångspunkt återvänder jag till de tre klassrummen Ettan, Sexan 

och Åttan. Syftet är nu att synliggöra matematikklassrummets förutsättningar 

med avseende på både miljön och undervisningen.  

 

Matematikklassrummets förutsättningar  
Jag har tidigare hävdat (se kap. 5) att ett skolämne konstitueras beroende på hur 

klassrummets verksamhet organiseras och genomförs. Det handlar både om de 

övergripande förutsättningarna såsom social inramning, tid och tempo samt 

teckensystem och medier. Jewitt (2008) benämner detta design av klassrummet 

något jag i denna text valt att kalla lärandemiljön.  

 

Eftersom min studie avser att studera förutsättningar för eleverna att ta ansvar 

för sitt lärande i matematik så beskrivs, med hjälp av intervjuer och 

observationer hur matematikundervisningen organiseras och genomförs. Det 

handlar både om ramfaktorer såsom gruppstorlek, tid, schema och personal och 

om arbetsmetoder och arbetsformer.     
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Lärandemiljön  

År 1: Den sociala inramningen har som sin bas läraren som klassrummets 

motor. Oftast är hon ensam med barnen men vid några tillfällen finns 

fritidpersonal i rummet och ibland deltar även en speciallärare i 

klassrumsarbetet. Rutinerna är mycket tydliga vid dagens början, inför lunch och 

vid dagens slut. Elevernas röster får ofta höras och det finns alltid utrymme, 

exempelvis efter rast, att få berätta om det man har på hjärtat. Ett tydligt mönster 

är att läraren alltid bearbetar elevernas tankar och funderingar. Ibland sker detta 

på en gång och ibland tar läraren ansvar att undersöka och ber att få återkomma. 

För läraren Lotta är det viktigt att vara tydlig i kommunikationen och när 

eleverna berättar om incidenter under rasten tydliggör hon vikten av att säga 

ifrån och att klargöra vad man vill och inte vill för att underlätta 

kommunikationen mellan varandra. I klassrummet sitter klassen ofta i ring på en 

matta. Det kan då handla om både genomgångar och etiska samtal i grupp eller i 

helklass. Alla sitter då nära och kropparna skapar en gemenskap som eleverna 

aktivt får träna på och lära sig att hantera. I vilken ordning man går för att äta 

lunch är bestämd av fröken och symboliseras av en bild på en cirkel med 

barnens namn inplacerade och den visas för eleverna varje dag. Eleverna 

stimuleras ständigt till att samarbeta och får ofta hjälp när 

kommunikationsproblem uppstår. Att samtala är tillåtet i klassrummet men inte 

alltid om vad som helst. Läraren påminner om att det är OK med arbetsprat eller 

som hon säger vid ett flertal tillfällen matteprat.  

 

Placeringen av eleverna i grupper ansvarar lärarna för. Eleverna får inte byta 

plats särskilt ofta och inför placeringen har Lotta samtalat med personal från 

sexårsverksamheten. I vissa sittgrupper är det med avseende på eleverna 

kunskapshomogent medan det i andra kan vara heterogent med en sittplats 

bokad för en lärare. Konflikthantering ägnas det en hel del tid åt. Läraren är 

mycket tydlig i sitt ledarskap och lägger kraft vid att barnen får berätta färdigt 

utan att bli avbrutna. Det handlar mycket om respekt för varandra. Hon strävar 

efter en tillåtande miljö och samtalar ofta om att man måste få göra fel för att 

kunna lära sig. Den sociala ordningen diskuteras ofta på initiativ av 

fritidspedagogen utifrån saker som hänt på fritids. Fritidspedagogen träffar ju 

eleverna dagligen, är ganska ofta i klassrummet och blir sålunda en naturlig del 

av elevernas skolvardag.     

 

Läraren styr tiden och tempot i undervisningen. Det finns en slags grundkurs 

som alla ska göra men sen finns det alltid utrymme för egna val. De egna valen 

är få nu i början av skolår ett och de exemplifieras tydligt av läraren. Hon vill 

med detta både lugnt och metodiskt introducera det material som finns samtidigt 

som hon inte vill att eleverna ska splittras med för många valmöjligheter. Det 

finns ett slags ramschema med vissa fasta inslag såsom musik sist på måndag, 
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idrott på onsdag morgon samt uteaktiviteter på fredag förmiddag. Klassrådet är 

också schemalagt och genomförs oftast på måndag eftermiddag. I övrigt 

innehåller varje skoldag svenska och matematik och det planeras alltid av 

läraren.   

 

Läraren använder mycket konkret och praktiskt material. Det finns läroböcker 

och arbetsblad men det som är mest iögonfallande är både en bokhylla med ett 

stort antal läseböcker med olika svårighetsnivåer samt en hörna med 

matematikmaterial. Materialet som finns tillgängligt har introducerats av läraren 

och hon har bestämt ett visst urval. Just nu är det cuisinairestavar och geobrädet 

som får stort utrymme i matematikundervisningen. Det finns alltid ett 

basmaterial framme medan annat material byts ut efter en viss tid. När eleverna 

ska visa eller förklara något använder läraren ofta hela rummet. I de olika 

kommunikationssituationerna går eleven fram och pekar på eller lyfter upp och 

visar. Både kroppen och artefakter används. Instruktionerna genomförs alltid 

både muntligt och skriftligt samt med bilder och symboler när så är möjligt. 

Exempelvis beskrivs lunch med text, en bild på mat samt att läraren berättar. 

När klassen sitter i samlingsringen (på mattan) använder läraren konsekvent 

konkret material, sin kropp och det talade ordet. Vid uppdelning av tal används 

plastjordgubbar, som göms i handen, samt två brickor för att symbolisera 

uppdelning av tal. När eleverna ska visa och förklara görs det med kroppen och 

de hjälpmedel som finns till hands.    

 

År 6: Den sociala inramningen, i detta rum har läraren Maria som klassrummets 

motor. Hon står för planering och organisering av arbetet. Hon inleder och 

avslutar alla lektioner och när andra lärare, exempelvis specialläraren, kommer 

in i rummet sker det diskret utan att verksamheten blir störd. Tre av klassens 

elever tillhör en speciell undervisningsgrupp och dessa har större delen av sina 

lektioner tillsammans med specialläraren, oftast i ett angränsande rum men även 

ibland i det gemensamma klassrummet. Dessa elever sitter medvetet strategiskt 

utplacerade i den bänkrad som vetter mot korridoren för att bytet av klassrum 

ska kunna ske lugnt och stilla. Eleverna är viktiga för läraren vilket hon visar 

med att ständigt vara lyhörd för och hantera deras frågor och funderingar. I 

klassrummet sitter eleverna, med ett undantag, placerade varannan flicka och 

varannan pojke. När de däremot arbetar med praktisk matematik är det i 

könshomogena 2-grupper.  

 

Eleverna har gemensamt schema. Lektionerna i klassrummet är organiserade i 

arbetspass om 50-80 minuter, undantaget ett lite kortare och ett lite längre pass. 

Varje vecka börjar med ett planeringspass då en genomgång av veckans arbete 

sker. Ytterligare två obligatoriska pass är klassrådstid, som från och med detta 

läsår utgörs av 60 minuter schemalagd tid, samt ett utvärderingspass på fredag. 

Innehållet i arbetspassen kan variera men inrymmer So/No, svenska, engelska 
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och matematik. De estetiska ämnena representeras av 80 minuter fast slöjdtid, 

idrott två gånger 60 minuter, 40 minuter bild samt 50 minuter musik. Läraren är 

den som styr både tiden och tempot. Det som alla ska göra och hinna med är 

Maria noga med att påminna om. Det finns även extra tid som eleverna antingen 

utnyttjar till att göra klart andra uppgifter eller läsa tyst. Byte av lektionsinnehåll 

markeras tydligt av läraren och hon inväntar alla innan arbetet övergår till 

någonting nytt. 

 

Matematikundervisningens teckensystem och medier består i huvudsak av 

läroböcker och arbetsblad. Vid genomgångar används även ibland  

OH apparaten. De OH bilder som är vanligast är kopior på de arbetsblad 

eleverna har fått inför veckans arbete och som det är gemensam genomgång på. 

Det finns en dator i klassrummet men i nära anslutning finns en välutrustad 

datasal som även kan användas av eleverna vid behov. Förutom datasalen finns 

det även ett grupprum intill klassrummet samt en ganska väl tilltagen korridor 

med sittgrupper som eleverna även kan använda. Vid ett tillfälle under 

observationsveckan används gestaltande metoder för att synliggöra vad en 

kubikmeter är. Eleverna får med sina kroppar se hur många elever som ryms på 

en kvadratmeter respektive i en kubikmeter. 

 

År 8: Motorn i detta klassrum är, som i de båda andra rummen, läraren trots att 

några elever börjar arbeta innan lektionen formellt startat. Läraren Hanna står 

för planeringen av arbetet i det stora, vad gäller arbetet för hela terminen och 

proven. Hon planerar även alla lektioner. Det som kan förhandlas om är när 

matteprovet ska ske och där tar läraren hänsyn till andra schemalagda prov. 

Varje matematiklektion följer samma rutiner som oftast inleds med ett kort 

instruerande prat. Hanna hälsar eleverna med både god morgon och hej 

beroende på tidpunkt på dagen. Ett kortare upprop sker och sen kommer dagens 

instruktion. Det handlar både om när diagnos och annat ska vara klart och om 

det konkreta undervisningsinnehållet. Eleverna sitter stilla och relativt tysta 

under denna inledning. Det råder ett respektfullt klimat från både elevernas och 

lärarens sida. Lärarens lektionsinledning är relativt kort innan eleverna övergår 

till eget arbete i matematikboken. Fyra av eleverna reser sig vid de tre 

observationstillfällena och går till de angränsande arbetsutrymmena, grupprum 

och korridor. Klassen har tillsammans med sina lärare kommit överens om fri 

placering under arbetspassen men de flesta elever sitter vid sina ursprungsplatser 

och arbetar.  

 

Läraren styr både tid och tempo. Detta sker oftast via en skriftlig planering och 

läraren bestämmer när diagnosen till kapitlet ska vara gjord. Diagnosen rättas av 

läraren som sedan i samråd med eleven avgör vilket av de två spåren, det röda 

eller det blå, som eleven ska gå vidare med. Det röda spåret har ett mer 

avancerat kunskapsinnehåll och det blå spåret ligger mer på en grundläggande 
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nivå. Vid några tillfällen kontrollerar läraren att eleverna håller ”rätt tempo” och 

rekommenderar några elever att ta hem och räkna. Lektionen startar när läraren 

kommer in i rummet och avslutas också verbalt med att läraren säger att nu är 

det bara några minuter kvar. Avslutningen på lektionen är lite rörig beroende på 

att stolar ska ställas upp och att en del elever går lite tidigare än de andra. Hej 

då, tack för idag och vid alla tre tillfällen ni har jobbat bra, ropas ut i rummet av 

läraren. Det råder med andra ord mer kaos än lugn vid lektionens avslutning.  

 

Arbetet i boken styrs av läraren och alla elever vet att varje kapitel avslutas med 

ett prov. Proven är oftast hämtade ur boken men ibland även konstruerade av 

läraren själv. Under lektionstid bedrivs, av klassläraren, en del 

specialpedagogiskt arbete exempelvis när någon elev har misslyckats på ett 

prov. Detta arbete utförs av klassläraren eftersom skolan har organiserat 

verksamheten på det sättet. Vid alla tre matematiklektioner finns nämligen en 

specialpedagogresurs parallellagd. Det är en fast grupp som tre av klassens 

elever tillhör vilket medför att de tre i stort sett aldrig deltar i 

helklassundervisningen utan får specialpedagoghjälp i annat klassrum vid de 

flesta lektionstillfällena. 

 

Det finns en OH apparat i klassrummet som dock inte används vid något 

observationstillfälle. Whiteboardtavlan däremot skriver läraren på vid flera 

tillfällen. Det handlar då om de frågor som ställs bland annat om 

enhetsomvandlingar, geometriska figurer och hur area beräknas. Läraren ritar 

vid några tillfällen hjälpfigurer på tavlan för att underlätta för eleverna. På 

golvet har läraren tejpat upp en kvadratmeter, som också använts för att utröna 

hur många elever den rymmer. Några elever får under två av de tre passen arbeta 

med att dela in denna i kvadratdecimetrar. Eleverna genomför detta utan direkta 

instruktioner så efter första tillfället blir det inte rätt beroende på att man glömt 

att ta hänsyn till tejpbredden.  

 

Boken och planering av bokens uppgifter är det som dominerar arbetet i 

klassrummet. Läraren har placerat ett planeringsschema på anslagstavlan längst 

bak i rummet där en detaljerad planering presenteras. Enligt det uppsatta 

schemat skall arbetet avslutas med ett prov något som också genomfördes 

veckan innan observationsstudien. Det nya kapitlet har ingen detaljerad 

instruktion utan läraren har muntligt rekommenderat eleverna att räkna tio 

uppgifter per lektion för att kapitlet ska hinnas inom stipulerad tid. 

Instruktionerna och genomgångarna utgörs till största delen av verbal 

kommunikation och boken är den centrala utgångspunkten. 

 

Matematikundervisningen  
År 1: Det bas- eller grundmaterial, som man alltid arbetar med, är 

matematikboken samt en sifferbok. I dessa böcker tränas det, framförallt i 
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början, att rent motoriskt skriva siffrorna. Varje vecka fokuseras några sidor i 

böckerna och dessa ska alla elever göra. Förutom detta basarbete finns det några 

valmöjligheter som dels består av diverse konkret material såsom 

cuisinairestavar, geobräde och talblock och dels något som benämns ”papper”. 

Papper kan beskrivas som arbetsuppgifter hämtade från andra böcker och som 

består av både enkla och mer avancerade aritmetikuppgifter. En elev var 

sysselsatt med att räkne-måla i talområdet 1-10 medan en annan elev arbetade 

med ett papper i talområdet upp till 10000. Det är med andra ord uppgifter med 

stor variation i svårighetsgrad men nu i början av det första skolåret styrs inte 

dessa val så hårt. Har någon elev tagit ett för ”svårt” papper så läggs det åt sidan 

och läraren hjälper till med ett nytt val.  

 

Varje matematiklektion eller mattepass börjar alltid med ett gemensamt 

matteprat i samlingsringen på mattan. I början av det första skolåret ligger fokus 

på siffrorna 0-9. Arbetet med siffrorna följer samma arbetsgång och består av 

två återkommande moment. Eleverna får vid genomgång av en ny siffra var sin 

bit lera som de formar den aktuella siffran med. Dessa lerfigurer läggs på 

brickor för att i slutet på dagen gemensamt betraktas. Efter detta får var och en 

under lärarens överinseende gå fram till tavlan för att motoriskt träna sig att 

skriva siffran.  

 

Huvudmålet med matematikundervisningen under höstterminen i skolår ett är, 

enligt läraren, att eleverna ska förstå och kunna använda addition och 

subtraktion i talområdet 1-10 och att de även med hjälp av egna räknesagor ska 

kunna synliggöra detta för sig själva och omgivningen. Förutom det beskrivna 

basarbetet innehåller även undervisningen vardagsmatte eller praktisk 

matematik. Klassen arbetar med schemalagd praktisk matematik en gång i 

veckan i samverkan med fritids vilket möjliggör arbete i halvklass eftersom man 

då kan vara två personal. Lektionsarbetet i praktisk matematik är organiserat i 

olika teman. För tillfället är det bakning som gäller och eleverna arbetar med 

rymd- och viktenheter samt hela och delar. Dessa lektioner genomförs av 

praktiska skäl oftast i de intilliggande fritidslokalerna.  

 

Både klassläraren och fritidspedagogen tar medvetet vara på varje möjlighet att 

problematisera ett matematiskt innehåll. Det kan handla om att söka mönster, 

rita, skriva och visa med kroppen till att på olika sätt ställa reflekterande frågor. 

 

Jewitt (2008) menar att de sätt på vilka skolkunskaperna organiseras, 

klassificeras, representeras och kommuniceras påverkar lärares och elevers 

möjligheter att göra något av dem (s.247) samt att de möjligheter eleverna har 

till meningsskapande styrs av lärarens didaktiska val. Det som råder i detta 

matematikklassrum handlar i huvudsak om att utveckla sitt eget lärande i 

individuellt anpassat arbete. Eleverna uppmuntras dock att samarbeta både på 
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eget initiativ och på initiativ från läraren. Det genomförs nu i början av skolår 1 

ett grundarbete med siffrorna och mycket handlar om motoriska färdigheter dvs. 

att forma siffror. Talområdet är 1-10 i den så kallade grundkursen men elevernas 

egna val ger dem möjligheter att arbeta och experimentera med ett mycket större 

talområde än så. Läraren tar ofta initiativ till korta samarbetsövningar där det 

många gånger uppstår problem mellan eleverna, mer av social än matematisk 

karaktär. Klassrummet signalerar att det finns många olika sätt att lära sig på och 

det finns gott om hjälpmedel i form av konkret material så kallade artefakter.  

 

Eleverna i år ett berättar att det som fröken skriver på tavlan är det man ska göra 

under dagen. Den huvudsakliga sysselsättningen i skolan går ut på att lära sig 

siffror och bokstäver med målet att kunna räkna, läsa och skriva. En av eleverna 

säger att matematik är roligt och att hon oftast väljer att jobba med stavarna när 

klassen får välja fritt. Det finns förstås begränsningar för friheten vilket Lova 

beskriver; Jag får ju välja vad jag vill göra men jag får inte välja kanske att gå 

till skogen. Fick hon bestämma mer skulle hon nog alltid vara i mattehörnan och 

sysselsätta sig med allt material som finns där. Lena menar att det roligaste med 

matten är just att få välja själv. Hon beskriver att när det som fröken planerat 

och skrivit på tavlan är gjort så gäller det egna valet. En av pojkarna uttrycker att 

han varierar sina val vilket kan innebära arbete med olika papper, geobräde eller 

stavar. Lollo tydliggör detta med frökens planering och vad som står på tavlan. 

På tavlan står det klart och om det är stjärnor framför får man ta det i vilken 

ordning man vill. Om det är siffror ska man ta det i ordning. Själv har hon inget 

favoritinnehåll utan det är stundens ingivelse under matematiklektionerna som 

får styra.   

 

Läraren Lotta berättar att när alla barnen sitter på sina platser genomförs 

dagligen vissa rutiner. Förutom att eleverna kan berätta om det de har på hjärtat, 

som tidigare redovisats, så handlar det varje morgon om dagens datum och 

veckodag. Hon menar att det vid dessa tillfällen alltid finns en möjlighet att 

synliggöra vardagsmatematiken. Exempelvis att idag är det den 30:e oktober. 

Om det är en trea och en nolla, hur säger man då det? Efter detta inledande prat 

övergår de till genomgång av dagens arbete. 

 

Dagens arbete handlar om vad som ska ske under dagen, det vill säga allt ifrån 

raster till det specifika lektionsinnehållet. Alla förmiddagar har ett långt 

arbetspass vilket har lett till att klassen har en gemensam fruktstund innan den 

första rasten. Under denna fruktstund läser ibland läraren eller så får någon elev 

redovisa eller läsa något. Skolarbetet är, enligt henne, upplagt utifrån ett 

basinnehåll som alla elever ska göra först. När man är klar med denna bas så 

finns det arbete på olika nivåer som eleverna kan hämta eller plocka fram. De 

väljer ganska fritt men ibland menar Lotta att hon påverkar valet för att ge 

eleverna nödvändiga kunskapsutmaningar. Hon tycker att de över lag gör kloka 



 

91 

 

egna val och nu i början får dom välja ganska fritt men sen är tanken att de ska 

få ett individuellt schema i både matematik och svenska. Valmöjligheterna och 

frihetsgraden kan, utifrån hennes erfarenhet, skapa något hon kallar vandrare.  

Det är de som när dom är klara tycker att det finns ingenting att göra och då 

säger man bara att men titta på ditt arbetsschema vad du ska göra så ska det 

finnas där, ja. Nu har det dock gått så kort tid och eftersom det fungerar så pass 

bra så har eleverna fortfarande stora valmöjligheter. Att så småningom ge var 

och en ett eget schema tror Lotta är mer individuellt utvecklande eftersom man 

då utgår från den enskilda elevens kunskapsnivå. Med helt fria val finns alltid en 

risk att dom jobbar med för enkla uppgifter eller som det är nu med 

cuisinairestavarna. Att arbetet med stavarna är ganska fritt förklarar hon med att 

nu i början har jag låtit dom bygga fritt med stavarna mest utifrån att jag vill att 

dom ska bli förtrogna med materialet. På elevens eget schema förs så 

småningom in det som kallas eget mål. Eget mål är det eleven, föräldrarna och 

läraren samtalat om på utvecklingssamtalet och som eleven valt att arbeta lite 

extra med.  

 

Det har ju bara gått en knapp termin men läraren anser att det har varit lätt att få 

in eleverna i rutiner. Hon menar även att det är klart att det alltid finns någon 

eller några som på olika sätt utmanar reglerna och rutinerna men de fångas 

snabbt in genom att man är ju väldigt frökentydlig, i början av ettan, med vad 

som man får och inte får. 

 

Skolledarna, i det här fallet Frida-Lena och Lars-Martin, som specifikt ansvarar 

för de tidiga skolåren, har en hel del synpunkter på klassrumsverksamheten 

inom sina ansvarsområden. Frida-Lena menar att den pedagogiska verksamheten 

inom förskolan generellt inte har utvecklats de senaste åren. Hon uttrycker att 

det har stått ganska stilla på förskolan. Det har rullat på och har handlat 

mycket om omsorg. Under fjolåret har skolledarna dock arbetat för att den 

pedagogiska diskussionen ska komma igång och en del av personalen har 

deltagit i fortbildning. En del i detta arbete har varit att ge utrymme till att delge 

och inspirera varandra vid gemensamma personalmöten. Förskolan har, enligt 

henne, ingen specifik matematikundervisning och i förskoleklassen är det i 

förekommande fall mest praktiskt matematikarbete. Hon menar att i nuläget vet 

hon för lite för att uttala sig om hur man arbetar med matematik i skolår 1-3.  

 

Lars-Martin anser att det arbetas tämligen traditionellt i matematik. De två 

senaste åren har man efter diskussioner i personalgrupperna dock bestämt att 

betona och prioritera praktisk matematik. Tydlig schemalagd tid avsätts en gång 

i veckan, då eleverna får arbeta med olika slag av laborativ matematik. I de 

lägsta åldrarna har fritidsverksamheten involverats för att möjliggöra detta. På 

skolan har det tidigare funnits en modell med försök till att spalta upp 

kursplanemålen fram till och med skolår 5. Denna modell utgjordes av en visuell 
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bild som inte hade åldersbestämda mål. Han menar att denna modell 

uppskattades av både elever och föräldrar men lärarna såg dock problem med att 

tidsmässigt hinna med att kontinuerligt dokumentera målen för varje elev. Jag 

tror inte det jobbas så mycket med detta nu, tyvärr. Med tanke på resultaten i 

matematik, menar Lars-Martin avslutningsvis, får verksamheten inte stanna vid 

att konstatera hur det är utan skolan har ansvar att förändra och utveckla 

undervisningen för att ge alla elever möjlighet att nå kursplanemålen. Ett sätt, 

menar han, är detta med praktisk matte som något eleverna kan anknyta till sin 

värld.   

 

År 6: Observationerna visar att matematikundervisningen innehåller tre olika 

arbetssätt. Dels leder läraren genomgångar av bokens nya moment då man 

gemensamt går igenom ett visst antal uppgifter och dels räknar eleverna enskilt i 

sina böcker. Dessutom förekommer praktiska mattelektioner. Den praktiska 

matten är något alla lärare i arbetslaget (skolår 4 till 6) har schemalagt en gång i 

veckan. Under detta pass arbetar eleverna könshomogent två och två med ett 

urval av uppgifter i en pärm. Det är ett 40-tal uppgifter som handlar om att mäta, 

väga och uppskatta. Dessutom finns det problemlösningsuppgifter, som till 

exempel kluringar med kombinatoriskt innehåll. Till hjälp vid detta arbete finns 

det en låda med material såsom risgryn, måttband och tändstickor och eleverna 

uppmanas även till att upptäcka egna hjälpmedel av det som finns i 

klassrummet. Innan lektionspasset sätter igång leder läraren ett samtal om 

kunskapsvärdet av dessa lektioner och även vad det innebär att arbeta i par. 

Ytterligare en aspekt som poängteras av läraren är att det inte handlar om att 

hafsa igenom så många uppgifter som möjligt utan det viktigaste är att man 

förstår och lär sig.  

 

De gemensamma genomgångarna är helt läromedelstyrda och följer 

lärarhandledningen. Uppgifterna är de som finns i boken och lite utrymme ges 

för andra aktiviteter. Under observationsveckan ägnas en och en halv lektion åt 

gemensam genomgång av uppgifterna i boken. Läraren lägger stor vikt vid 

självförtroendestärkande kommunikation. När frågor ställs kan hon när eleven 

tvekar säga; Har du svårt att räkna ut men kan tala om hur man ska göra? Eller 

om en elev svarar oriktigt kommenterar hon; Vill du prova igen eller låta någon 

annan prova? I övrigt är frågorna av lotsningskaraktär (se Kling Sackerud, 

2006) med det rätta svaret som mål. Vid dessa gemensamma genomgångar 

poängterar läraren vid flera tillfällen syftet med och villkoren för denna aktivitet. 

Syftet sägs i huvudsak vara att befästa matematikkunskaperna och att 

tillsammans förstå och kommunicera nya kunskaper. Villkoren handlar ur ett 

fostransperspektiv både om eleven och elevgruppen eftersom eleverna tränar sig 

i att sitta stilla och lyssna koncentrerat samt att respektera varandra genom att 

aktivt medverka och lyssna på andras åsikter. 
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Att individuellt arbeta i läroboken är utgångspunkten för undervisningen och 

lärandet i matematik. Det handlar om att öva och träna i boken under lektionerna 

förutom en gång i veckan då det är praktisk matematik. I kursplanen i matematik 

understryks vikten av att ge eleverna möjlighet att kommunicera matematik. 

Förutom lektionen i praktisk matte handlar undervisningen mestadels om den 

enskilda elevens kommunikation med läroboken och vid behov med läraren. 

Eleverna kommunicerar inte synbart med varandra vare sig under lektionerna 

eller vid lektionsgenomgångarna. Vid genomgångarna handlar 

kommunikationen till största delen om att läraren ställer frågor som eleverna 

svarar på. Jonas Emanuelsson (2001) problematiserar detta i sin avhandling och 

hävdar att denna variant av lotsning är vanligt förekommande i 

matematikundervisningen (se Kling Sackerud, 2006). Ibland finns dock några 

uppgifter i boken som är av gestaltande karaktär och då deltar elever utifrån 

andra kommunikativa villkor. Ett exempel är frågan, som tidigare nämnts, om 

hur många elever som ryms på en kvadratmeter vilket eleverna får undersöka 

med hjälp av sina kroppar.   

 

Vid det individuella passet i matematik arbetar eleverna med de fastställda 

uppgifterna. De har tre spår att arbeta efter. Det ”raka” spåret är grundkursen 

som alla ska göra. Är man klar med detta fortsätter man, antingen uppmanad 

eller utmanad av läraren eller på eget initiativ, till det ”sneda” spåret som 

innehåller ytterligare uppgifter och avslutningsvis kan man gå till det ”feta” 

spåret. Det sneda spåret och det feta spåret innehåller både uppgifter ur 

läromedlet samt lite friare uppgifter inom i huvudsak det aktuella 

kunskapsområdet. Allt arbete sker dock individuellt med några få undantag då 

läraren kan uppmana två elever att samarbeta. 

 

Eleverna i år sex reflekterar över matematikundervisningens genomgångar, olika 

spår, att jobba ensam eller i grupp, placeringen i klassrummet samt läxor. Marie 

uttrycker att: hon (fröken Maria, min anm.) brukar skriva så där på tavlan vad 

vi ska göra. Vilka sidor och sen gör hon en genomgång av det.  Sen sitter man 

bara och gör själv. De olika spåren beskrivs med att det raka spåret är det alla 

ska göra under veckan. Sneda spåret gör man om man har tid över och samma 

gäller för det feta spåret. De tre spåren innehåller de flesta skolämnena men 

huvudsakligen handlar det om matematik, svenska och engelska. Marie berättar 

också att hon föredrar att arbeta själv; jag är en sån där ensamvarg och gillar att 

vara själv. En annan elev, Mats, berättar att han sällan går till det sneda spåret i 

matematik. Om han är klar med det raka så tar han någonting helt annat, svenska 

eller engelska. De genomgångar som genomförs tycker han är bra och att han 

efter dessa oftast förstår vad han sen ska göra. Är det något man ändå inte har 

förstått ser han inga större problem utan då är det bara att räcka upp handen och 

be om hjälp. Malte tycker det är bra arbetsro i klassrummet. Han säger: alla är 

som i sin mattebok och bara kör. Förr kunde han ofta arbeta med feta spåret men 
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nu finns det mindre tid för det eftersom det är färre fria arbetspass i sexan. 

Matematik tycker han skiljer sig från andra skolämnen och menar att i matte är 

det som om man kommer från ingenting och kör. Matematik är ett av hans 

favoritämnen och han tycker det är spännande med, som han uttrycker det, 

konstiga saker. Manne berättar att klassen har ett veckans arbetsschema som 

innehåller det som ska göras under veckan. När man gjort klart en uppgift ska 

man kryssa för den och gå till nästa. Han tycker det är bra att få jobba tämligen 

fritt i matematik och när det är möjligt så brukar jag gå typ kanske längst bak i 

matteboken där det finns lite kluriga uppgifter. En av flickorna uttrycker att det 

bästa med genomgångarna är att då får man veta hur man ska göra. Fröken har, 

enligt eleverna, ibland svårt att hinna hjälpa alla. Mikaela har synpunkter på hur 

detta ändå kan fungera tillfredsställande. Hon säger: Det är samtidigt bra att 

man får jobba själv för man lär sig mer då och så är det bra att fröken går 

igenom så slipper man sitta och vänta på att hon ska komma om hon står jätte 

länge med en annan. Sen går hon till nästa och då är det ju bra att hon går 

igenom allting på samma gång för alla och så är det bra att man sitter med 

någon.   

 

Läraren Maria beskriver att det finns en stor kunskapsspridning i denna klass 

och att hennes arbetssätt och arbetsformer måste anpassas till detta. Grunden i 

arbetet handlar dock alltid om respekt för varandra. När någon elev eller lärare 

pratar är de övriga tysta och lyssnar. Däremot behöver ju inte alla tycka lika det 

är med andra ord viktigt att man får ha och har rätt till egna åsikter. Ytterligare 

ett övergripande perspektiv som Maria nämner är allas olika förutsättningar och 

lika värde. Det är med det perspektivet viktigt att trots att vi har samma schema 

att när eleverna har eget arbete kunna ställa krav utifrån deras individuella 

förutsättningar. Alla elever gör med andra ord inte exakt samma saker och/eller 

lika mycket. Läraren beskriver dagens innehåll på tavlan varje morgon och på 

måndag morgon ägnas speciell tid till genomgång av veckans läxor. Vid denna 

genomgång och planering skriver eleverna av det läraren skrivit på tavlan i sin 

läxbok och tar hem den till föräldrarna för påseende. Det är för Maria viktigt att 

på detta sätt ge föräldrarna insyn i skolarbetet.  

 

I matematik arbetar klassen med ett läromedel som har många uppgifter som ska 

lösas gemensamt. Detta är tidskrävande och kan ibland ta upp till 40 minuter av 

en lektion. Ibland skulle Maria önska att detta kunde ske i mindre grupper och 

hon tycker att det är svårt att i helklassform få alla elever aktiva och deltagande. 

Hon menar: jag tror det skulle vara bra och sitta kanske fyra fem stycken som 

pratade, det skulle bli ett annat resonemang om man gjorde så. På 

mattetimmarna jobbar eleverna mest med läroboken förutom en gång i veckan 

då det är praktisk matte. Maria har en kluven inställning till läroboken som hon 

anser är bra till vissa delar. Den innehåller dock alldeles för många muntliga, 

gemensamma genomgångar. På skolan finns sedan några år en arbetsplan i 
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matematik och det är mot dessa mål Maria arbetar. Tre av eleverna har, som 

nämnts, andra arbetsplaner och mål som de arbetar med tillsammans med 

specialläraren. Förutom arbetsplansmålen så har det på skolan genomförts något 

som kallas ”eget mål”. Detta mål bestäms av eleven vid utvecklingssamtalet och 

just nu är det många i klassen som har multiplikationstabellerna som mål. En 

halvtimme i veckan är schemalagd för arbetet med det egna målet. En reflektion 

läraren gör är att eleverna säger att de glömt allt om skolarbetet när de kommer 

tillbaka efter sommarlovet. Hon menar att det naturligtvis inte är så men tycker 

sig märka att multiplikationstabellerna är svåra för många. Hon menar: jag 

upplever att förut så kunde eleverna dom i fyran men nu så är det problematiskt. 

Maria kan inte med säkerhet säga vad detta beror på men tror det har en del med 

elevernas vilja att göra. Man vill liksom inte träna till man kan utan ger upp för 

fort. Förutom arbetet i matteboken genomförs som tidigare nämnts ett pass 

praktisk matte en gång i veckan. Den lektionen består av arbete med uppgifter 

som lärarna gemensamt har samlat i en pärm. Det är allt från geometri till 

kombinatorik och kräver en annan elevaktivitet än arbetet i matematikboken. 

Maria har valt att låta eleverna arbeta könshomogent i fasta två-grupper vid 

dessa tillfällen. I övrigt beskriver läraren matematikarbetet med att hon vid 

några tillfällen varierar arbetet med en arbetsmodell som kallas mattespindel. 

Den består av olika stationer där eleverna får lösa matematikuppgifter både av 

numerisk och problemlösande karaktär. De praktiska inslagen finns dock även i 

matematikboken exempelvis när innehållet handlar om längd, vikt och volym 

och då arbetar eleverna med att uppskatta, mäta och väga. Läraren säger: man 

kan ju inte bara titta på en bild i en bok för att förstå. 

 

Skolledarna Lars-Martin och Marie-Helen har huvudansvar för år 4-6 

verksamheten. Lars-Martin menar att en tanke i arbetslagen skolår 4-6 har varit 

att ha en lärare i matematik och naturorienterande ämnen, en lärare i svenska 

och engelska och en lärare i samhällsorienterande ämnen i respektive arbetslag. 

Det gick organisatoriskt lite lättare när skolan tidigare hade treparallellig 

verksamhet. Tanken var att läraren i år fyra nästan uteslutande skulle undervisa i 

sin egen klass medan lärarna skulle ha fler elevgrupper i både femman och 

sexan utifrån sin specialitet. Han menar att detta kan liknas vid en typ av 

differentierat ämneslärarsystem. Eleverna vistas dock uteslutande i sina 

hemklassrum, med undantag för laborationer i NO, och det är lärarna, och inte 

eleverna, som går runt mellan klassrummen och lektionerna. I övrigt menar 

Lars-Martin att det, enligt den information han har, arbetas tämligen traditionellt 

i alla klasser. De två senaste åren har personalgruppen i skolår 1-6 haft en hel 

del diskussioner och gemensamt bestämt att betona och prioritera den tidigare 

nämnda praktiska matematiken. I alla klasser avsätts numera tydlig tid då 

eleverna arbetar med laborativ matematik. Tidigare hade man, som nämnts, en 

modell där försök gjorts att spalta upp kursplanemålen upp till år 5. Denna 

modell uppskattades av både elever och föräldrar i alla klasser. Tyvärr, enligt 
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Lars-Martin, tyckte lärarna i skolår 4-6 att det var alltför tidskrävande vilket lett 

till att modellen inte används idag.  

 

Skolans resultat på de nationella proven för skolår fem visar att 70 % av 

eleverna har uppnått målen. För år nio är motsvarande andel 86 %, något som 

visserligen inneburit en förbättring men Lars-Martin anser ändå att 

undervisningen hela tiden måste utvecklas och förnyas för att ge alla eleverna 

möjligheter att nå kursplanemålen i matematik. Marie-Helen, som nyligen fått 

sitt skolledaruppdrag, menar att hon kan säga väldigt lite om verksamheten i 

skolår 4-6. Utifrån sina erfarenheter hävdar hon dock att; jag kan tänka mig att 

det är ganska mycket traditionell undervisning. 

 

År 8: Observationerna visar att de gemensamma genomgångarna har tydligt 

faktafokus. Det gäller att kunna enhetsomvandla och att minnas formler och 

regler för bland annat areaberäkning av olika geometriska figurer. 

Kommunikationen kan beskrivas som en fråga svar modell och det är mestadels 

läraren som ställer frågorna. Frågorna kan sägas vara av sluten karaktär som 

innebär att det alltid finns ett rätt svar och när en elev svarar fel går frågan 

vidare eller så tar läraren över och korrigerar.  

 

Om läraren är motorn i klassrummet så är läromedlet motorn i lärandet. Den 

mesta tiden ägnas åt att individuellt arbeta i matematikboken. Undervisningen 

och lärandet i matematik handlar alltså i huvudsak om att individuellt arbeta i 

läroboken. Det handlar om att öva och träna. En gång i veckan har eleverna 

hastighetsprov på multiplikationstabellen. Det kan beskrivas av läraren Hanna 

med uppmaningen: Klara! Färdiga! Kör! Eleverna får hålla på i tre minuter och 

provet samlas sedan in av läraren.  

 

Under de fem observerade passen förekommer ingen direkt variation av 

lektionsarbetet och det genomförs inga praktiska eller gestaltande moment. 

Eleverna arbetar mycket mot facit som finns längst bak i boken. De löser en 

uppgift och tittar sedan efter om svaret blev korrekt. När det blir fel tar eleverna 

antingen läraren till hjälp men om hon inte finns i närheten eller är upptagen så 

frågar man en bänkkamrat. Att ta hjälp av varandra uppmuntras aktivt av 

läraren. De flesta eleverna jobbar helt individuellt men väljer själva bänkkamrat 

eller sittplats. Efter det att kapitlets diagnos genomförts får eleven instruktioner 

av läraren om vilket spår hon/han ska gå vidare med. Det handlar alltså om 

ytterligare uppgifter som ska göras innan kapitlet avslutas med ett prov. 

 

Eleverna i år åtta beskriver matematikundervisningen med fokus på arbetssätt 

och arbetsformer, den fria placeringen i klassrummet samt det egna arbetet. 

De berättar att de får tämligen precisa rekommendationer gällande antalet 

uppgifter de ska räkna. Planeringen har diagnosen i sikte och oftast gäller det att 
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räkna cirka tio tal varje lektion för att hålla tempot. Genomgångar förekommer 

när något nytt införs. I övrigt sitter eleverna mestadels och räknar själva. Hilda 

menar att: jobba själv är bra för då får man tänka efter själv. Är det något de 

inte förstår räcker de upp handen och ber om hjälp. En gång i veckan har de 

multiplikationstest. Det utförs på tid och har tillkommit på lärarens förslag. 

Hanne berättar att fröken föreslog det och vi nappade på det. Hon menar som 

många andra att det på matten mest handlar om eget arbete i boken. Fördelen 

tycker hon är att alla får ta det i sin egen takt. Holger berättar att efter den 

genomförda diagnosen så fortsätter arbetet antingen med blå eller med röd kurs. 

Han menar att det är bara för att ha nåt att göra och invänta att de andra ska bli 

klara. De flesta elever har en positiv inställning till att arbeta individuellt i 

matematik. Henrik menar att det är bra att jobba själv för att slippa be andra om 

hjälp. Han menar att: sen kan du ta ansvar själv då du räknar och inte bara lita 

på någon annan som då sitter och räknar åt en och du bara skriver av. Även 

Helga hävdar att det är bra att jobba på egen hand och tror att hon lär sig mer då. 

Hon markerar att det inte blev helt korrekt och fortsätter; ja men det kan ju vissa 

gånger vara att man lär sig mer om man är med andra men det känns som att på 

matten så blir det flamsigt för dom flesta tycker matte är tråkigt och så orkar 

dom inte räkna och så blir det bara flams.  

 

Förutom de lärarbestämda genomgångarna berättar eleverna att de även kan 

begära extra genomgångar. Om det är någonting eleverna inte förstår kan läraren 

göra sådana extra genomgångar. Eleverna berättar vidare att de får sätta sig var 

de vill och även med vem de vill. Det finns möjligheter att sitta i ett närliggande 

grupprum eller direkt utanför klassrummet. Vad eleverna gör på lektionen är upp 

till var och en och Hanne menar: vi tar ju som ansvar själva för att vi ska ha 

gjort dom där annars går det ju inte att göra diagnosen.  

 

Läraren Hanna i år åtta berättar att eftersom hon bara arbetat med denna 

matematikklass sen i höstas har det inneburit att hon pedagogiskt, som hon 

uttrycker det, fått ta det lugnt. Hon menar att ja nu när jag inte har haft dom så 

jättemycket eftersom jag inte har haft dom förut så har vi kört väldigt 

traditionellt. Det beror på den nya situationen och på att klassen i år har bytt 

läromedel. Tidigare var Tetra (Carlsson, Lars-Göran. Ingves, Hans. Öhman, 

Kerstin. 1998) det läromedel som användes medan de nu har övergått till 

Mattedirekt (Carlsson, Synnöve. Hake, Karl-Bertil. Öberg, Birgitta. 2001). 

Hanna tycker det är ett bra byte främst eftersom det förra läromedlet var så 

faktaspäckat och därigenom tungjobbat. Den var för mycket på nåt vis hela 

tiden. Mattedirekt känns mycket luftigare och trevligare med ett bättre upplägg 

på nåt vis. Så vi har börjat med den, men det gör ju också att jag är ju inte alls 

van vid den här boken och det är inte eleverna heller så vi håller som på och 

jobbar oss in i det här arbetssättet som i och för sig är ungefär som alla andra 

matteböcker. Bokens upplägg innefattar en grundkurs och sen blå och röd 



 

98 

 

fortsättningskurs beroende på vad eleverna presterar på diagnosen. Till dags 

dato har ett kapitel och ett prov genomförts.  

 

Det är vanligt att läraren har genomgångar när det dyker upp något nytt moment. 

Därutöver sker det när någon eller några elever signalerar att de behöver hjälp 

med något specifikt. Läraren upplever att eleverna inte vill ha långa 

genomgångar utan vill att hon ska fatta sig kort så att de får sätta igång och 

räkna. Sedan eleverna satt igång att räkna händer det ofta att hon får repetera 

genomgången individuellt med några av dem. Den individuella hjälpen kan 

många gånger räta ut elevernas frågetecken. Läraren menar: Jag tror att det är 

många som även om man tycker ja, men nu har jag gått igenom det nu borde 

alla hänga med. Ja, men det är mycket lättare och få det genomgånget på 

papperet bredvid sin bok.  

 

Undervisningen kan beskrivas som att efter eleverna fått planeringen av kapitlet 

vidtar det individuellt arbete. Genomgångarna är få och korta. För tillfället har 

klassen precis startat med ett nytt kapitel i geometri och det verkar uppskattas av 

eleverna. De känner nämligen igen en hel del och kapitlet känns som en 

repetition för många. Det förra kapitlet var grundläggande och handlade om 

taluppfattning och positionssystemet. Trots att det inte heller var någonting helt 

nytt så ansåg många elever att kapitlet var jobbigt och svårt. Geometri som alltså 

många känner igen har, enligt läraren, gett flera av eleverna en liten nytändning. 

Förutom genomgångar och eget arbete i boken brukar Hanna göra en del andra 

övningar, som liknar kvadratmetern på golvet. I biologi, som hon också har 

klassen i, handlar undervisningen just nu om människokroppen och där har hon 

låtit eleverna försöka räkna ut arean på sin kropp. Nästa år har hon tänkt att 

utvidga detta i samband med att man i matematik arbetar med rymdgeometri. 

Hanna avslutar med att säga att det blir en del inslag av lite så där småpyssel 

men inte så mycket hittills. Jag känner att vi kör bara ganska som vanligt så där 

och räknar på. 

 

Skolledarna Lars-Martin och Marie-Helen ansvarar även för skolår 7-9 

verksamheten. Lars-Martin menar att 7-9 verksamheten skiljer sig åt jämfört 

med skolans övriga arbetslag. Tanken har dock varit att matematik- och NO-

lärarna i alla arbetslag ska undervisa i både matematik och de 

naturvetenskapliga ämnena. Syftet med stabila arbetslag för en bestämd 

elevgrupp handlar, enligt honom, om att med en sådan organisation få 

möjligheter att arbeta mer sammanhängande och ämnesövergripande. Även i 7-9 

verksamheten anser skolledarna att det arbetas traditionellt. Vid något enstaka 

tillfälle har dock något enskilt projekt genomförts och Marie-Helen berättar om 

ett Ipod-projekt i matematik som genomfördes av några lärare för två år sedan. 

Det var ett lyckosamt projekt som av olika anledningar, bland annat 

ekonomiska, inte fick någon fortsättning. Angående de olika arbetslagen på 
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skolan menar hon att: det finns fyra arbetslag i 7-9 och jag vill påstå att det 

funnits fyra olika skolor. Arbetslagen har haft olika läromedel och de har jobbat 

väldigt olika. Skolledarna har arbetat intensivt för att förändra detta och det är 

bland annat en av anledningarna till att man i tre av lagen har bytt till ett 

gemensamt läromedel. Här menar Marie-Helen att: det finns en hel del kvar att 

göra. 

 

Sammanfattande kommentarer 

När det gäller designen av undervisningen (se kapitel 4) har klassrummet och 

dess utformning betydelse (se Selander Rostvall, 2008). De tre rummen som 

beskrivs i denna studie är mycket olika till sin utformning. Alla tre är så kallade 

hemklassrum där majoriteten av elevernas lektioner genomförs. En stor skillnad 

är dock att år åttas (Åttan) hemklassrum används av flera klasser vilket inte är 

fallet med de två andra rummen (Ettan och Sexan). I övrigt är inredning och 

dekorationer personligt präglade i år 1 och år 6 rummen. Det finns material både 

uppsatt på väggarna och liggandes framme på bord och bänkar. Intrycket man 

får är att dessa två rum både har en tydlig personlig och en pedagogisk prägel i 

jämförelse med rummet Åttan som mer har karaktären av ett traditionellt 

klassrum som används av flera klasser och för olika syften. I ettans klassrum 

synliggörs även skolämnet matematik genom en inredd hörna i rummet där det 

finns konkret arbetsmaterial såsom lera, kuber, stavar och träbrädor.    

 

I skolår ett och sex innefattar den sociala inramningen elevens hela skolvardag. 

Lärarna har ett helhetsansvar och i klasserna samtalas det ofta om trivsel, raster, 

konflikter och annat som upptar elevernas tankar. Eleverna har tämligen stort 

utrymme att göra sina röster hörda och tränas aktivt i att lyssna på varandra med 

respekt. I skolår åtta är organisationen sådan att mentorn (tidigare kallades det 

klassföreståndare, min anm.) inte är matematikläraren, utan klassens 

samhällskunskapslärare, vilket kan förklara att Hanna inte tar initiativ till sådana 

samtal. Det som ibland diskuteras kan vara schematekniska frågor exempelvis 

om och när matematikprov bör flyttas för att inte ligga för nära andra 

ämnesprov. Elevernas generella skolsituation uppmärksammas inte på samma 

sätt som i de lägre åldrarna utan det som får störst uppmärksamhet är 

matematikboken.  

 

Både rummets utformning och designen av de sociala relationerna i klassrummet 

positionerar läraren i relation till eleverna och eleverna i relation till varandra, 

menar Jewitt (2008). I alla tre rummen har läraren, genom möbleringen, gett 

förutsättningar för kommunikation både mellan henne och eleverna och mellan 

eleverna. Kommunikationen i rummen Sexan och Åttan innefattar dock inte ett 

medvetet didaktiskt redskap för läraren utan sker mer spontant på initiativ av 

eleverna. Förutom designen av de sociala relationerna handlar det, enligt Jewitt, 

även om de inblandade i relation till den kunskap som produceras och 
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konsumeras i klassrummet (s.248). I skolår sex och åtta ses denna produktion 

och konsumtion i matematik som en individuell angelägenhet och att eleverna 

sitter tillsammans, i grupper eller i hästskoform, har mer en social funktion. Ett 

undantag kan år ett rummet, Ettan, sägas vara eftersom läraren Lotta både 

formulerar och realiserar att hon använder gruppen i lärandeprocessen.  

 

Vad förmedlar då lärarna med sina kroppar? Ett gemensamt drag hos alla tre 

lärare kan sägas vara en lågmäld framtoning. När jag som besökare kommer in i 

rummet får jag leta efter läraren eftersom hon inte tar mycket plats i rummet. 

Det finns, bland annat utifrån tid och tempo, dock ett tydligt ledarskap hos alla 

tre lärare vilket uttrycks starkast hos läraren i skolår ett. I skolår sex finns hos 

eleverna en tydlig respekt för läraren eftersom hon mycket sällan behöver höja 

rösten. Eleverna har haft henne i snart två och ett halvt år vilket tydligt märks på 

deras vana vid att få och ta instruktioner av henne. Rutinerna och 

arbetsordningen verkar både vara grundade hos och accepterade av eleverna. År 

ett läraren arbetar mycket med att skapa arbetsrutiner och agerar därför alltid, 

när tillfälle ges, tydligt och bestämt gentemot eleverna. Läraren i skolår åtta har 

visserligen undervisat eleverna i andra ämnen men i matematikundervisningen 

uppvisar hon en stark betoning på en handledarroll. I både år sex och år åtta 

klassrummen, Sexan och Åttan, arbetar lärarna intensivt genom att gå runt och 

hjälpa eleverna under hela matematiklektionen medan år ett läraren på ett lugnt 

sätt kan sägas vägleda, bevaka och ansvara för verksamheten. Något alla tre 

lärarna har gemensamt kan relateras till den undanskymda placeringen av 

klassrummets kateder. Detta, menar Granström (2003), signalerar visioner av ett 

interagerande ledarskap där elevernas lärande ska vara i fokus.   

 

När det gäller teckensystem och medier handlar det i två av rummen, Sexan och 

Åttan, huvudsakligen om läroböckerna. Det som används utöver dessa kan i 

vissa sammanhang vara OH bilder samt lösa arbetsblad. Vid ett tillfälle görs 

dock en gestaltning i geometri i bägge rummen. Gestaltningen har exakt samma 

innehåll, det vill säga att komma fram till hur många elever som ryms på en 

kvadratmeter, vilket kan ses som anmärkningsvärt. I Ettan används däremot en 

hel del konkret undervisningsmaterial och det arbetas ofta gestaltande med hjälp 

av eleverna och deras kroppar. Eleverna får ofta visa, ta i och på andra sätt 

illustrera det matematiska innehållet. Selander och Rostvall (2008) anser att 

sättet att välja teckensystem och medier har konsekvenser för hur vi kan 

kommunicera kring handlingar och artefakter (s.19). Utgångspunkten är att all 

kommunikation har en form och ett innehåll. I matematikklassrummet kan det 

illustreras med att individuellt räkna i boken, eventuellt med hjälp av en 

miniräknare, eller att arbeta tillsammans med kreativa gruppuppgifter vilket 

leder till olika bedömningar av vad som betraktas som kunskap.    

 

Alla tre lärarna styr både tid och tempo i sina klassrum utifrån de yttre givna 
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ramfaktorerna. De obligatoriska momenten tar dock ganska lite tid i anspråk i år 

ett och det finns stort utrymme för egna initiativ. I år sex används tiden också 

flexibelt i så måtto att när eleverna är klara med grundkursen (raka spåret, min 

anm.) kan de även arbeta med annat, exempelvis svenska eller engelska. I år åtta 

är det matematik och matematikboken som gäller under hela lektionstiden och i 

jämförelse med år ett och sex har eleverna ganska långa arbetspass. Eleverna i år 

ett och sex har arbetspass i matematik varje dag och längden på passen varierar, 

vilket delvis styrs av eleverna. I år åtta är det däremot tre 60 minuter långa pass i 

veckan. Jewitt (2008) menar att organiseringen av tid i klassrummet ingår som 

en del i arbetet med den didaktiska designen (s.248). Tidsramarna för 

skolämnena regleras centralt med en viss frihetsgrad för läraren, enligt 

skolledarna. Här syns dock uppenbara skillnader i de tre verksamheterna. 

Eleverna i år ett och år sex har en mer sammanhängande skolvardag med i 

huvudsak samma lärare som med relativt stor frihet kan organisera tiden. 

Schemat kan varieras och utrymme finns för mer spontana aktiviteter. Eleverna i 

år åtta har däremot mer ämnessplittrade skoldagar med många olika lärare 

inblandade. En vanlig skoldag kan innehålla sex olika skolämnen med sex olika 

lärare under arbetspass som varierar i längd mellan 45 och 80 minuter. Rasterna 

mellan lektionerna är i regel endast fem minuter förutom lunchen på 45 minuter. 

 

Det övergripande syftet med detta kapitel har varit att beskriva och analysera 

rummets betydelse för lärande i matematik. I denna beskrivning och analys har 

det varit viktigt att förstå hur skolämnet matematik inramas och konstitueras.  

För att förstå detta har jag studerat de tre klassrummens design vilket har 

innefattat både klassrummens övergripande förutsättningar och 

matematikundervisningen.  

 

Nästa steg i studien om elevernas möjligheter att ta ansvar för sitt lärande 

fokuserar frågan om ansvar och på vilket sätt det gestaltas både i 

skolverksamheten generellt och matematikundervisningen specifikt.     
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7. Ansvar för lärande 
Detta kapitel redovisar och analyserar på vilket sätt möjligheter till ansvar för 

lärande gestaltas i skolkontexten. Huvudsyftet med avhandlingen är att 

undersöka elevernas möjligheter att ta ansvar. Därför blev det nödvändigt och 

viktigt att studera hur både elever, lärare och skolledare uttrycker och realiserar 

frågorna om ansvar, inflytande och delaktighet. I studien ingår både 

klassrumsobservationer och intervjuer med elever, lärare och skolledare.  

Med hänsyn till framförallt de yngre eleverna har elevintervjuerna tagit sin 

utgångspunkt i begreppen att planera och att bestämma (se bil.1). Det är bara de 

äldsta eleverna (skolår åtta eleverna) som avslutningsvis fått frågan om de anser 

sig ta ansvar för sitt lärande och hur det då uttrycks. 

 

Hur tydliggörs då frågan om ansvar, inflytande och delaktighet i skolans 

styrdokument, Lpo 94 (SKOLFS 1994:1)? Under rubriken skolans uppgifter står 

det att förutom skolans övergripande uppgift att främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (s.7) ska eleverna ges 

verktyg för att kunna orientera sig i den komplexa verkligheten med stort flöde 

av information och en hög förändringstakt. En viktig uppgift för skolan i detta 

sammanhang är att ge eleverna överblick och sammanhang. Eleverna skall få 

möjligheter att ta initiativ och ansvar (s.7). Elevens eget ansvar för sin 

kunskapsprocess uttrycks också explicit. Det handlar om att den individuella 

kunskapsutvecklingen ska ses i ett brett, socialt och historiskt sammanhang där 

den samlade kollektiva erfarenheten och det egna aktiva deltagandet är viktigt 

för lärandet. Ett av strävansmålen är också att varje elev successivt utövar ett allt 

större inflytande över sin utbildning… (s.13) 

 

I kommunens skolplan framskrivs också frågan om ansvar, inflytande och 

delaktighet. I skolplanen uttrycks att det är varje elevs rättighet att ha inflytande 

över arbetet i skolan. Eleverna måste ges möjligheter att forma sin egen 

skolgång. Att eleverna får ha ett reellt inflytande har stor betydelse både för 

skolans arbetsklimat och för utbildningens kvalitet (s.6). Avslutningsvis 

uppmanas alla lärare att utgå från att eleverna vill och kan ta ansvar för sina 

studier och sin skolsituation. I kommunens verksamhetsplan för 2007-2009 

uttrycks i ett av målen även att de arbetssätt som barn och ungdomar möter i 

skolan ska karaktäriseras av individualisering och ökad variation i alla delar av 

läroprocesserna.  

 

I direktiven för skolans kvalitetsredovisning är dessa frågor också viktiga. I 

undersökningsskolans kvalitetsredovisning för läsåret 2007/2008 har frågan om 

elevinflytande hög prioritet och konkret handlar det om att elever och föräldrar 
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ska göras mer delaktiga i utvecklingen av innehåll och verksamhet. Arbetet har 

gått framåt, enligt redovisningen, men behöver utvecklas vidare. Ett av målen 

för nuvarande läsår, 2008/2009, är att fortsättningsvis synliggöra och öka 

elevinflytandet. Fokus har tidigare legat på det formella inflytandet och handlat 

om klassråd och elevråd men nu vill man även prioritera det informella 

elevinflytandet. Det uttrycks med att; Det informella elevinflytandet över 

skolarbetet, t ex vara delaktig i planering och att sätta upp egna mål behöver 

utvecklas (s.5). Hur sker då arbetet med att utveckla elevernas inflytande och 

delaktighet ut i klassrummen generellt och matematikklassrummen specifikt?   

För att besvara dessa frågor utgår min resultatredovisning från elevernas 

livsvärld där både skola och fritid ingår. Det handlar dels om vad det innebär för 

eleverna att planera och bestämma dels om hur lärarna anser sig arbeta med att 

ge eleverna möjligheter till ansvar och dels om skolledarnas ambitioner i det 

övergripande arbetet med ansvars- och inflytandefrågor.  

 

Elevernas möjligheter till inflytande och delaktighet 
Hur uttrycks och gestaltas elevernas möjligheter till inflytande och delaktighet? 

Initialt beskriver eleverna hur de generellt ser på frågorna om att planera och 

bestämma både på fritiden och i skolan. Möjligheter till inflytande och 

delaktighet problematiseras vidare utifrån klasslärarnas och skolledarnas 

synpunkter, ambitioner och visioner. 

 

Vad planerar och bestämmer eleverna på fritiden? 
När det gäller fritiden verkar de flesta elever i skolår ett inte planera särskilt 

mycket utan det handlar oftast om spontana beslut och stundens ingivelse. Lisa 

är undantaget som menar att hemma planerar hon en hel del. Jag brukar som 

bestämma väldigt mycket så här. För ibland kan det vara att det är så svårt att 

välja. Om jag känner att jag vill gå upp på mitt rum nu nej men jag vill prata 

klart med mamma i telefonen. Då brukar det bli så här; vad ska jag göra? Två 

av pojkarna i gruppen, Leif och Lennart, uttrycker att den enda miljön de 

planerar något i är på fritids och då handlar det mycket om olika lekar och 

sysselsättningar. I andra sociala sammanhang handlar det för alla elever oftast 

om oplanerade och spontana aktiviteter. Att mamma och pappa är de som 

bestämmer hemma är oomtvistligt för alla elever och det de själva får bestämma 

över i viss mån rör fritiden; exempelvis lekkamrater och TV-program. 

 

När det gäller planering av fritiden för eleverna i skolår sex är det även för dem 

det spontana som gäller. Det är endast två av eleverna (flickor) som redovisar en 

tydlig planering. En av flickorna beskriver att hela hennes vecka är planerad och 

inrutad vilket kan relateras till hennes otaliga idrottsaktiviteter. Hon tränar 

nämligen fem gånger i veckan. Den andra flickan har ett stort musikintresse 

vilket föranleder henne att ofta planera in avbrott från läxläsning och annat för 

trum- och/eller gitarrspel. De övriga sex eleverna gör som Manne uttrycker det: 
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Jag tar det som det kommer, det brukar bli bra. En skolrelaterad aktivitet som 

alla i år sex genomför på sin fritid är läxläsningen. De flesta arbetar med läxan 

minst två dagar i veckan. En av eleverna gör läxan alltför sent på torsdagskväll 

vilket medfört att han nu begärt hjälp med sin planering genom att gå på 

tisdagens läxläsningspass.  

 

På sin fritid planerar eleverna i skolår åtta väldigt lite. Det handlar mest med 

Henriks ord om att hålla koll på träningstider och eleverna uttalar inga tydliga 

krav på att de behöver hjälpa till med något där hemma. Det är bara en av 

eleverna som har ett arbetsschema och därför måste planera in tid för diskning 

och viss städning. På fritiden handlar planeringen om en slags uttalad filosofi 

om här och nu. Är det tal om någon planering gäller det mest helgerna och då 

handlar det om vad man ska göra tillsammans med sina kompisar. Vardagen är 

enligt Holger väldigt inrutad och handlar om att komma hem, käka middag, titta 

på TV och typ lägga sig. 

 

Vad planerar och bestämmer eleverna i skolan? 

Hur ser då eleverna och lärarna på möjligheterna i skolan? För eleverna i skolår 

ett handlar planering mycket om skolarbetet och att lärarna bestämmer vad som 

ska hända under dagen. Lena menar att planera är att säga att dom har bestämt 

att den där grejen ska vi göra idag. Att det i skolan är fröken eller fröknarna 

som bestämmer säger alla elever i år ett utan den minsta tvekan. Lollo påpekar 

dock att på hela skolan är det rektorn som bestämmer. Hur man vet att det är 

fröknarna som bestämmer i klassrummet beskrivs tydligt och klart av Lova: för 

att min mamma har sagt det och när Lennart klippte av sudden då sa fröken att 

det är inte ni som bestämmer, det är fröknarna.  
 

Vad det gäller skolan råder det delade meningar bland skolår ett eleverna om de 

överhuvudtaget får bestämma något. Tre elever menar att de inte så ofta eller 

aldrig får bestämma medan två menar att de får bestämma ibland. De tre övriga 

anser att eleverna får bestämma vad de vill göra utifrån det som skrivits upp på 

tavlan. Lollo säger att förutom mattevalen så ibland får jag också bestämma vad 

jag vill göra för bokstav, vilket hon gillar. Lennart berättar att till klassrådet, 

som de har varje vecka, så kan de skriva lappar om det de vill prata om. Idag 

skrev jag på en klassrådslapp. ”Får man ta med sig Pokemonkort?” Detta 

hoppades han få diskutera vid nästa klassråd.  

 

Lotta, läraren i skolår ett, menar att hon lägger ner mycket arbete på att göra 

eleverna delaktiga och ansvarsfulla. Det handlar om att både i den sociala 

samvaron och i lärandesituationer ge eleverna möjligheter till att ta ansvar. I den 

konkreta verksamheten handlar det om att från att ta ansvar för vad man ska 

göra under lektionstimmen till att så småningom även ta ansvar för sitt planerade 

arbetsschema. Hon menar: men man kan ju göra det i det lilla under en lektion 
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också, prata om det. Det är viktigt att prata mycket om detta så att barnen blir 

medvetna om vad det handlar om. Ansvar, anser hon, handlar mycket om 

barnens eget arbete men det är också viktigt att ta ansvar när de samarbetar med 

andra. Exempelvis kan det ju vara så: om man är tre stycken som ska hitta på en 

pjäs och en spårar ut så då tar man ju inte ansvar och det betyder att de andra 

två blir hindrade. Resonemang utifrån sådana situationer anser hon vara viktigt 

att som lärare initiera. Nyligen uppstod ett utmärkt tillfälle att påminna ettorna 

om vad det innebär att ta ansvar att komma i tid. Några elever kom nämligen 

inte in efter lunch utan fortsatte att leka långt in på lektionen. En viktig lärdom 

för eleverna gavs genom att få dem att förstå att de missat sitt skolarbete och 

istället var tvungna att arbeta en stund på fritids. Det var ju inte så trevligt men 

blev ett utmärkt tillfälle att samtala om och förstå vad det innebär att ta ansvar 

att komma i tid och indirekt ta ansvar för sitt skolarbete.  

 

Lottas stora övergripande mål är att dom ska vara medvetna om sitt eget lärande 

och vad dom behöver träna på. Arbetet ska vara genomtänkt och värdefullt för 

eleven. Det handlar med andra ord om kvalitet och inte kvantitet. Att dom liksom 

vet själv att det här är bra för mig att sitta med en snottra med sexans tabell för 

det är det jag behöver träna på. Om läraren målmedvetet jobbar med detta så 

kan hon i skolår tre få vara med om härliga ögonblick då eleverna själv påpekar 

att de har missat något och nu ser att det finns tid att göra det. Som läraren 

uttrycker det: att dom ser det jag inte ser. Detta är för henne ett bra exempel på 

att ta ansvar för sitt lärande. Ytterligare ett ansvarsperspektiv i skolan handlar 

om läxfrågan. Att tidigt lära sig att ta ansvar för att läxboken följer med hem, att 

läxan görs och att boken kommer tillbaka till skolan, tycker Lotta är viktigt. I 

ettan, menar hon, har föräldrarna ett stort delansvar som med tiden ska trappas 

ner för att i trean bli elevernas egenansvar. 

 

Både läraren och flera av eleverna i skolår ett beskriver klassrådet som ett 

tillfälle då eleverna har möjlighet att bestämma och utöva inflytande. De får vid 

dessa klassrådstillfällen diskutera för dem viktiga frågor och komma med egna 

förslag. Lotta menar att nu i början av skolår 1 handlar klassråden mycket om att 

hantera uppkomna konflikter. Det är oftast situationer som hänt under rasterna 

som hon tar ansvar för att reda ut. Detta ser hon som ett viktigt led i arbetet med 

att få eleverna att fungera tillsammans.   

 

När det gäller elevernas delaktighet i undervisningen kan det handla om 

arbetssätt och arbetsformer. Om ett arbetsområde är bestämt kan de enligt 

klassläraren Lotta diskutera: Ja, hur ska vi göra det här? Ska vi göra det som hel 

klass eller ska man göra det i sin grupp eller ska man göra det en och en? I 

klassen finns det många viljor och det brukar inte vara några större problem att 

diskutera och komma fram till olika lösningar. 
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Av de åtta informanterna i skolår sex är det fem som tydligt uttrycker att det 

råder ett öppet klimat i klassrummet och att de under ordnade former får säga 

vad de tycker och tänker och indirekt vara med att planera och bestämma. 

Eftersom de ibland har fritt arbete så ges det även konkreta möjligheter att 

bestämma själv. Rasterna nämns också av flera elever som det tillfälle där de 

själva bestämmer helt och hållet. Manne menar att i vissa ämnen som 

exempelvis slöjd finns det oftast inget schema utan där får de bestämma mycket 

själva. När vi ska bygga nåt då får vi själva bestämma då är det inget schema 

man ska gå efter vad man ska göra.  

 

Maria, lärare i skolår sex, menar att hon tycker att det är viktigt att alla barn vet 

att dom har ett eget ansvar. Dom har ett ansvar för det dom själva gör. Det egna 

ansvaret är viktigt att ständigt belysa och har eleven bestämt något är det hans 

eller hennes ansvar att se till att få det gjort. Läxorna är ett bra exempel på detta. 

Ytterligare ett exempel är det egna målet som bestämts på utvecklingssamtalet. 

Här har eleven varit delaktig och måste ta ansvar för att målet uppnås.  

 

Om Maria frågar eleverna hur de exempelvis tycker att klassen ska arbeta vill de 

ofta att hon tar det huvudsakliga ansvaret. Hon beskriver att: En elev sa en gång 

till mig att hur ska vi veta det vi har ju aldrig jobbat med det här men det har ju 

du. Naturligtvis finns det också elever som skulle vilja bestämma allt men hon 

menar att detta är en svår avvägning. Maria menar att detta med 

medbestämmande är svårt och ibland när klassen pratar om det så tror hon att en 

del av eleverna har uppfattningen att de nästan inte bestämmer någonting medan 

andra tror att de bestämmer nästan allting. Att få eleverna delaktiga i 

undervisningen är enklare i de samhällsorienterade ämnena (SO, min anm.), 

tycker hon, medan det inte är lika enkelt i matematik. I matte känner jag med 

den här boken kan man inte bara hoppa, man måste ju räkna på för att eleverna 

ska gå vidare på nåt sätt.  

 

Vad det gäller det mer formella inflytandet och medbestämmandet i år sex deltar 

eleverna i de traditionella klass- och elevråden. Tre av eleverna nämner klassråd 

och elevråd som exempel på elevers medbestämmande. Klassens 

elevrådsrepresentant Mia menar att på klassrådet säger man sånt som man 

tycker. Men det brukar mest vara att ta med till elevrådet för mig, om fotbollar 

och hopprep. Elevrådet ansvarar en av skolans fritidspedagoger för och det 

skrivs protokoll vid varje möte. Klassläraren Maria tycker att det verkar som 

elevrådet fungerar väldigt bra men hävdar att annars så tycker jag det är svårt 

med detta att ta ansvar för sitt lärande.  

 

Eleverna i skolår åtta ger få exempel på medbestämmande i skolan. Endast en av 

eleverna nämner klassråd och skolråd. Övriga exempel handlar om elevens val, 

att påverka när de ska ha prov och att bestämma sin egen arbetsinsats. I 
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klassrummet anser de flesta att det är läraren som bestämmer men att det alltid 

finns möjligheter att få uttrycka sina åsikter. Det de planerar handlar mycket om 

den egna arbetsinsatsen och när de ska göra vad. I skolarbetet är det mesta 

planerat av lärarna och det krävs inget större engagemang från elevernas sida. 

På den avslutande frågan till eleverna i år åtta om de tycker att de tar ansvar för 

sina studier är alla åtta rörande överens om detta. Argumenten handlar mycket 

om att de tar sin skolgång på allvar och att de tycker det är viktigt. Så här 

uttrycker Hillevi det; om jag får bra betyg då kan jag få ett bra jobb. Det 

handlar för eleverna om att göra läxor i tid och plugga lite extra inför prov. 

Helga menar också att hon tar ansvar fast ibland kan man ju glömma. Några 

menar också att det är så mycket prov just nu så de med Henriks ord blir både 

slarviga och glömska och då är det bra med föräldrar som påminner och peppar 

en.  

 

Hanna, lärare i skolår åtta, menar att det för elevernas del handlar om att ta 

ansvar för sitt eget skolarbete. Det gäller att göra det som förväntas utifrån både 

de kort- och långsiktiga planeringarna. Har en elev exempelvis varit borta av 

någon anledning måste hon/han ansvara för att komma ifatt och kunna be sin 

lärare om hjälp. Ett konkret exempel på att ta ansvar, beskriver Hanna, handlar 

om hur eleverna sitter i klassrummet. Det är för henne viktigt att eleverna lär sig 

att ta ansvar genom att fundera på vad som fungerar bäst för henne/honom. För 

att kunna utnyttja lektionstiden på ett bra sätt är det viktigt att eleverna 

reflekterar över och tar ansvar för detta.  

 

Det tycks som om de yngre eleverna ser ett stort värde i skolans elev- och 

skolrådsverksamhet. Värdet uttrycks i huvudsak utifrån de materiella bidrag 

skolrådet ger såsom nya innebandyklubbor eller en ny fotboll. Lärarna däremot 

beskriver verksamheten utifrån ett demokratifostrande perspektiv där eleverna 

får lära sig att framföra sina åsikter och önskemål under demokratiska 

mötesformer. Studiens lärare uttrycker olika ambitioner med elevernas 

inflytande över sina studier. Lotta arbetar målinriktat med att eleverna ska bli 

delaktiga och medvetna om sitt eget lärande medan Maria tycker det är svårt att 

få eleverna delaktiga framförallt vad det gäller undervisningens innehåll och 

uppläggning. Det framskymtar även en inställning hos eleverna att det enklaste 

och minst arbetskrävande för dem är att lämna över ansvaret till läraren.  

 

Det som också framkommer i studien är att det behövs strategier för arbetet med 

elevernas inflytande och delaktighet och att arbetsverktygen inte är helt tydliga 

för vare sig lärarna, i år sex och åtta, eller eleverna.   

  

Vilka mål och visioner har skolan? 

Vilka mål, förhoppningar och visioner med avseende på elevernas möjligheter 

att ta ansvar tydliggörs ur ett skolledarperspektiv? Frida-Lena poängterar 
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inflytandet över skolarbetet som ett medel för att ta ansvar och att detta finns 

framskrivet som ett av målen i skolans kvalitetsarbete. Utifrån trivselenkäten 

konstaterar skolledarna att eleverna i förskoleklass till skolår två (F-2) inte 

upplever att de har särskilt stort inflytande eller är delaktiga. Skolåren tre till sex 

redovisar en klart högre nöjaktighet men för F-2 var resultatet anmärkningsvärt 

lågt även i jämförelse med kommunen i sin helhet. Detta är något skolledarna 

vill arbeta med för att förändra och de har redan vid terminsstarten påbörjat en 

dialog med skolans pedagoger om hur elevernas inflytande kan öka.  

 

Marie-Helen diskuterar det som i kvalitetsredovisningen benämns det formella 

inflytandet som hon menar också behöver förändras och utvecklas. I 

kommunens senaste levnadsvaneundersökning har skolans elever i skolår sju till 

nio uppfattningar om att de har ett lågt inflytande vilket också ligger klart under 

kommungenomsnittet. Hon anser att både det informella och formella 

inflytandet måste ses över och utvecklas. Vad det gäller det formella inflytandet 

anser hon att det även är viktigt att engagera föräldrarna i utvecklingsarbetet. 

Tidigare har skolan haft ett fungerande föräldraråd och den verksamheten har 

man beslutat sig för att återuppta. Både föräldrasamverkan och skolans 

klassråds- och skolrådsverksamhet diskuterades vid terminsstarten och ledde till 

en del resultat. Bland annat har man styrt upp klassråden genom att fastställa en 

fast tid i veckan för alla klasser på skolan. Det ska även för ändamålet finnas ett 

gemensamt underlag för dessa klassråd och nu ska det bli fokus på eleverna och 

deras delaktighet. Det ska alltså inte handla om inköp utan om elevernas 

påverkan i och av sin vardag.  

 

Frida-Lena menar att förutom det formella inflytandet måste frågan om 

elevernas inflytande och ansvar över sitt skolarbete få större utrymme vid de 

pedagogiska mötena. Hon ser ett problem bland en del lärare i de lägre åldrarna. 

De upplever att eleverna inte är tillräckligt mogna att ta ett sådant ansvar.  Det 

vänder hon sig emot och menar att här handlar det om att få in tanken om det 

kompetenta barnet. I pedagoggruppen har man pratat mycket om den stress som 

råder kring skoluppdraget och kravet att hinna med så mycket så att önskemålet 

att få med eleverna i planeringen tappats bort. Den individuella 

utvecklingsplanen tycker hon kan vara ett utmärkt verktyg för att få eleverna att 

ta ansvar genom att reflektera över vad de lär och varför de lär. På skolan har det 

genomförts en gemensam fortbildning där föreläsaren pratade mycket om barn- 

och elevinflytande och hur lärarna kan öka barnens ansvarstagande. Frågan finns 

absolut på skolans agenda, menar hon. Hennes inställning till elevråd och 

klassråd är att det ofta ses som universallösningen och hon undrar vad eleverna 

egentligen får bestämma i de sammanhangen. Hon menar att det många gånger 

kan betyda att det blir skendemokrati och inte ett seriöst medbestämmande. 

 

När det gäller synen på ansvar och lärande sätter alla tre skolledare eleven i 
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centrum. Marie-Helen pratar om elevens utökade möjligheter att påverka sin 

vardag, Frida-Lena talar om att se det kompetenta barnet och Lars-Martin 

poängterar vikten av att medvetandegöra eleverna om sitt eget lärande. Att 

medvetandegöra eleverna, menar han, är grunden för möjligheterna att ta ansvar. 

Det handlar även för honom om att eleverna måste få vara med och påverka men 

kanske framförallt att få sätta upp egna mål för sitt lärande. I den tidigare 

nämnda trivselenkäten uttryckte 70-80 % av skolår tre till sex eleverna att de får 

vara med och påverka arbetssätt och innehåll och dessutom får de sätta upp sina 

egna individuella mål. Han är helt övertygad om att lärarna jobbar på ett bra sätt 

med detta och beskriver att: De (lärarna, min anm.) har eleverna med när man 

startar ett nytt område och där samtalar man om vad man ska jobba med, vart 

man ska nå och att eleverna är med och diskuterar hur man ska redovisa. 

 

Vilka verktyg måste man då ha för att åstadkomma en förändring? Marie-Helen 

menar att en viktig ingång blir att gå via utveckling av det formella inflytande.  

Frida-Lena ser IUP´n som ett användbart verktyg. Lars-Martin menar att det 

gäller att hitta olika vägar att bjuda in eleverna. Under till exempel 

arbetslagsträffar och personalkonferenser pratar lärarna mycket om hur eleverna 

ska bli medvetna, kunna se egna mål och utveckla en inre motivation. Hans 

utgångspunkt är att man måste känna någon slags glädje så att man vill lära sig. 

Han anser vidare att det borde få vara roligt att lära sig men tyvärr så har skolan 

ibland lyckats ta bort den glädjen. Han hoppas att eleverna ska få erfara att det 

inte bara handlar om att göra uppgifter och ligga först utan att det händer 

någonting inne i deras kroppar så att de känner att de förstår och kanske även 

har användning för sina vunna kunskaper. Det handlar om att inse att det som är 

och känns meningsfullt för eleverna blir själva glädjen.  

 

Läxorna ses av klasslärarna som ett bra exempel på elevernas möjligheter att ta 

ansvar. Även skolledarna har åsikter om hemläxans värde och förekomst. Frida-

Lena uttrycker en tydlig uppfattning som innebär att hon principiellt inte är 

motståndare till läxor men anser det meningslöst med läxa för läxans egen skull. 

Det är med andra ord inte försvarbart att exempelvis ge eleverna fem 

matematikuppgifter i läxa. Hon menar att det viktiga är att det finnas en tanke 

om varför man ger läxor och att lärarna måste tänka sig för. Hon menar att 

föräldrarna har ett stort ansvar att hjälpa sina barn med skolgången och att det 

kan vara tufft för vissa föräldrar, som inte har studievana själva, att i alla lägen 

kunna hjälpa sitt barn. Ett litet stöd man erbjuder från skolan är läxläsning på 

skoltid men skolledarna beskriver att det tyvärr har varit ganska lågt intresse 

bland F-6 eleverna. Avslutningsvis anser hon det dock vara av vikt att i alla 

skolsammanhang inte omyndigförklara föräldrarna. Föräldrarna får inte ses 

enbart som en slags extralärare och det är viktigt att inte ta ifrån dom ansvaret 

eller värdet i att vara förälder. Från skolans sida bör man på ett ödmjukt sätt 

möta och kommunicera med elevernas föräldrar.  
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Att göra sina hemläxor anser Lars-Martin vara ett bra exempel på att eleverna 

får lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande. Att i hemmiljö kunna befästa sina 

kunskaper eller få chans att tänka på ett annat sätt tror han är betydelsefullt. Han 

och Frida-Lena är helt överens om föräldrarnas betydelse då det gäller barnens 

skolgång. Det viktigaste, menar båda, är dock att de engagerar sig i barnens 

arbete även om de inte kan och förstår allt. Marie-Helen har en något avvikande 

uppfattning om hemläxans värde. Hennes åsikt är att skolan generellt inte ska ge 

eleverna hemläxa. Det ska inte finnas denna dolda läroplan, som hon kallar det, 

med arbetskrav på eleverna när dom har sin fritid. Läxor är, för henne, inte 

svaret på frågan om elevansvar. Elevansvar handlar om inflytande och 

delaktighet i den dagliga skolverksamheten.         

 

Det framgår tydligt att alla skolledarna har både ambitioner och visioner om hur 

skolan ska arbeta för att nå de uppställda kvalitetsmålen. Beroende på 

ansvarsområde har de olika fokus för sina utvecklingsinsatser men det handlar 

för alla tre om att i lärargrupperna diskutera och enas kring lösningar och 

förslag. Anmärkningsvärt är Lars-Martins tilltro till lärarnas arbete och det 

lärarna själva uttrycker. Maria, lärare i år sex, menar ju att eleverna vill att hon 

ska ta hela ansvaret för både innehåll och arbetsform och att det är svårt att få 

eleverna att vara delaktiga.  

 

Avslutningsvis visar studien att skolledarna, i motsats till elever och lärare, både 

har strategier och nödvändiga verktyg för att nå målen i arbetet med elevernas 

inflytande och delaktighet.  

 

Elevernas möjligheter och matematikundervisningen  
Hur gestaltas elevernas möjligheter att ta ansvar i matematikklassrummet? I 
rummet Ettan handlar det mycket om att i vardagen ta ansvar för sina val. Det är 

viktigt för eleverna att fundera på vad de väljer och varför. För att synliggöra 

lärandet använder läraren ett träd där olika moment och delar ur både de centrala 

och lokala kursplanemålen finns inskrivna i trädets blad. Detta är ett underlag 

för utvecklingssamtalen och bladen ska färgläggas kontinuerligt. Läraren 

påpekar dock svårigheterna att få eleverna att aktivt göra detta och menar att när 

det är få elever i klassen är det möjligt för henne att vara behjälplig, men annars 

inte. Med få elever, finns det både tid och möjlighet för läraren och eleven att 

samverka och klargöra vad eleven kan och eventuellt behöver träna mer på. 

Förutom ansvar för de egna valen kan det i klassen också handla om att ta 

ansvar vid olika samarbetssituationer. Att ta ansvar för sig själv och sitt bidrag 

till gruppen eller klassen är något läraren ofta får prata med eleverna om. Det 

handlar om demokratifostran som är ett stort och viktigt läraransvar i skolår ett 

verksamheten.  
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När eleverna utfört det som kan kallas grundkurs i matematik så finns det flera 

valmöjligheter. De flesta elever verkar välja något som de under en längre tid 

arbetar med. För tillfället är det cuisinairestavarna som är det mest populära 

materialet hos majoriteten av eleverna. Detta är ett relationsmaterial som består 

av olikfärgade stavar i olika storlekar som eleverna får använda tämligen fritt 

och just nu leker de affär med dem. Eleverna uttrycker att de tycker att det är 

roligast när det är fritt val och att det finns många roliga saker att välja mellan. 

 

Elevernas inflytande över sitt eget lärande i det lilla kan handla om vilket 

mattepapper de väljer att arbeta med eller om de väljer att jobba med exempelvis 

geobrädet. Geobrädet är en träplatta med spikar i en kvadrat och kring dessa 

spikar kan man med hjälp av gummiband forma olika geometriska figurer.  

 

Läraren försöker inspirera eleverna att hjälpas åt så ofta det är möjligt. Om de 

exempelvis vill arbeta med ett mattepapper som någon annan arbetar med, då är 

det helt okej att de sätter sig tillsammans. Hon anser att de elever hon nu har är 

överlag duktiga på att hjälpas åt så just detta arbete har varit enkelt att införa.  

 

Elevernas egenansvar handlar i skolår 6 i matematik om att följa de spår som är 

fastställda. Förutom att göra det raka spåret förväntas eleven självmant ta 

initiativ till att arbeta med flera spår (breda och tjocka, min anm.). Läxorna ges 

på måndag och det ska vara klara på fredag då läraren kontrollerar och förhör 

eleverna. De läxor som eleverna får skriver de ner och tar hem till föräldrarna 

för underskrift. Vid många tillfällen i klassrummet väcker läraren frågan om att 

ta hänsyn till sig själv och andra genom att vara koncentrerad och medverka till 

arbetsro. På fredag gör alla elever en individuell utvärdering av veckans arbete 

där frågorna till största delen handlar om det egna arbetet. Utvärderingen 

handlar både om hur eleven genomfört arbetsuppgifterna och vad hon/han har 

lärt sig. Två frågor av tio kan sägas vara relaterade till det gemensamma och 

handlar om arbetsron i klassrummet samt att utdela veckans ros till någon. 

 

Generellt gäller det att eleverna i år 6 följer lärarens planering av veckans arbete. 

Alla gör raka spåret och de flesta hinner även arbeta lite med sneda spåret. Just 

nu är det engelska korsord på sneda spåret och det arbetar de flesta med när raka 

spåret är avklarat. Två av eleverna, Malte och Manne, beskriver att de alltid tar 

sneda spåret i matematik och även det feta i mån av tid. Manne beskriver sin 

planering i matematik med att han börjar med raka spåret; Ja, jag kollar på 

uppgiften och gör den... sen går jag direkt in på sneda, jepp, när det är matte. 

Mats som inte har matematik som favoritämnen menar att om jag är klar med all 

matten (på raka spåret, min anm.) då gör jag någonting annat på raka. Det är 20 

elever i klassen och det är, enligt eleverna, inte alltid lätt av få omedelbar hjälp 

av läraren. En elev uttrycker en tydlig strategi i matematikarbetet för att hantera 

detta. Mikaela säger att med utgångspunkt i raka spåret så gör jag dom 
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uppgifterna som finns. Ibland tar jag dom i ordning eller så om jag ser att den 

här uppgiften är ganska lätt då kan jag göra den på en gång och sen tar jag 

nästa som är svår för då ser jag att fröken står bredvid mig och då kan jag 

snabbt slita åt mig henne. 

 

I skolår åtta handlar egenansvaret i matematik om att göra de fastställda 

uppgifterna, genomföra diagnosen och efter denna göra de kvarvarande 

uppgifterna (rött eller blått spår, min anm.). Det finns inga direkta läxor utan 

eleverna förväntas att utifrån lärarens planering ta ansvar för att uppgifterna i 

boken blir gjorda. De elever som varit frånvarande eller av andra anledningar 

inte har hunnit tillräckligt långt förväntas ta hem och arbeta. Vid vissa tillfällen 

uppmanar läraren enskilda elever att ta hem beroende på att tiden fram till 

diagnosen är knapp. Planeringen, som är grunden i matematikarbetet, kan som 

tidigare nämnts vara på olika detaljnivåer; allt ifrån att varje lektion är 

specificerad i detalj till att tio uppgifter per lektion kan vara lämpligt. Läxor 

existerar alltså inte utan eleverna ska ta ett egenansvar under hela avsnittet som 

sedan avslutas med ett betygsatt prov. 

 

Alla elever i åttan är mycket nöjda med den planering i matematik som görs av 

läraren. De får allt ifrån dag- till veckobeting (se Carlgren, 2005) och som en 

följd av detta behöver den enskilda eleven inte planera själv utan kan arbeta 

utifrån lärarens förslag. Det som verkar vara viktigast för eleverna är att inte 

behöva ta hem. Alla intervjuade elever klargjorde att de i stort sett jämt gjorde 

det de skulle på lektionstid. Läxor existerar inte i matematik och den enda gång 

de möjligtvis tar hem kan vara när läraren delat ut ett repetitionsblad inför något 

prov. På frågan om arbetet skulle försvåras utan lärarens detaljplanering menar 

Hanne att: Nej, egentligen inte men kanske just för mig alltså jag vet inte, jag 

sätter nog fart ändå. Många elever uttrycker att när det gäller matematik så 

handlar det inte så mycket om planering utan mer om att bara räkna på.  

 

Det är ett tydligt kvantitativt perspektiv på skolarbetet i matematik i skolår åtta 

vilket handlar om att göra uppgifterna i boken i den takt som läraren 

rekommenderat för att därigenom undvika hemarbete. Henriks strategi på 

matematiklektionerna tydliggör detta. Han menar att: jag brukar ta och sitta ner 

och försöka göra allting direkt. Så då när jag är klar då har jag kanske två 

lektioner där jag får göra vad jag vill istället för att räkna matte. Ingen medger 

explicit att de planerar sitt matematikarbete men har definitivt strategier och ett 

uttalat gemensamt mål med att undvika hemarbete. Holger tillstår att hans 

strategi innebär att göra det lärarna säger att han borde ha hunnit. Självklart gör 

han även mer om tid finns. Han uttrycker också att han inte tycker att kraven är 

speciellt höga. Han säger: Ja men alltså det är som att man behöver inte plugga 

så himla mycket heller. Alla tycker att det är så drygt och ta hem och plugga 

men är man med på lektionerna när man liks är i skolan då behöver man ju inte 
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ta hem så mycket. 

 

I andra ämnen är det mer lärarlett prat på lektionerna. Hilda säger med tanke på 

andra ämnen att: där är det mest genomgångar och så här lite eller typ halva 

tiden genomgångar sen halva tiden ska man jobba själv. Att på lärarens initiativ 

arbeta i grupp är också något som är vanligt förekommande i andra ämnen men 

inte i matematik. Matematik handlar för de flesta elever om att räkna tal och då 

behövs det inte så mycket grupparbete och prat. Matematik är också det 

skolämne som enligt alla elever handlar just om att arbeta själv i 

matematikboken. På frågan om vad eleverna tycker om det säger Hillevi att: 

Alltså man kan ju tycka att det låter tråkigt men jag tycker alltså det har ju varit 

så som hela skoltiden. Från ettan, man räknar tal. Så det känns som naturligt. 

 

Det är självklart för alla skolår åtta elever att det är läraren som bestämmer i 

matematikklassrummet. Det eleverna får vara med och påverka är exempelvis 

när de ska ha prov men i övrigt är ansvaret helt lärarens. Visserligen menar 

många att om eleverna har en åsikt så är de inte rädda att uttrycka den och blir 

också lyssnade på. Vad det gäller innehållet i undervisningen är det, enligt 

eleverna, läraren som bestämmer. Ett undantag till detta menar Hillevi är att i 

matte brukar eleverna begära gemensamma genomgångar av sin lärare om det är 

någonting jag inte förstår då kan jag fråga om hon kan ha genomgång på det. 

Att välja röd eller blå kurs råder det dock delade meningar om. Några hävdar att 

eleven får bestämma det själv medan andra anser att det är läraren som 

bestämmer det utifrån resultatet på diagnosen.  

 

När det gäller den konkreta planeringen av matematikarbetet gör läraren den helt 

själv. De flesta elever tycker det är skönt att det finns en sådan och att de kan 

kryssa för det de har gjort. Att följa den planeringen och bestämma när de gör 

vad utgör elevernas exempel på att ta ansvar. Läraren kan säga att när den här 

lektionen är slut ska de ha hunnit vissa avsnitt eller att nästa vecka på torsdag då 

ska diagnosen senast vara gjord. Det ansvaret lägger hon på eleverna att då får 

dom ju chans att ta ett ansvar och lägga upp sitt eget arbete. En del av eleverna 

kanske inte klarar det och då får läraren gå runt och kontrollera för att, när det är 

nödvändigt, påminna vissa om att de kanske bör ta hem för att komma ikapp 

planeringen. När det gäller prov får eleverna vara med att bestämma när provet 

ska göras och frågor läraren ställer kan vara: Vad tror ni, skulle vi hinna ha det 

här om vi säger att det blir så här många lektioner? Känns det som det är en 

rimlig tid innan nästa prov? Sedan tas beslut och datum bestäms.  

 

Vad det gäller det innehållsliga är det läraren i år åtta som bestämmer både vad 

som ska göras i boken och vad provet ska innehålla. Något hon upplever 

problematiskt med en del av eleverna är att det för många mest handlar om det 

kvantitativa, det vill säga hur långt fram i boken de är. De räknar och räknar och 
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tar sig sällan tid att fundera över vad de kan och inte kan. Till en del har hon 

sagt att: du behöver inte räkna grundkursen utan gå och räkna diagnosen på en 

gång och se om du kan det. Det är väldigt svårt för en del av eleverna. De vill 

räkna alla tal bland annat för att det ska se snyggt ut i räknehäftet. För läraren 

handlar det om att det är meningslöst att arbeta med det man redan kan istället 

för att fördjupa sig och därigenom komma vidare i sitt matematiklärande. 

Läraren har dock haft eleverna en så kort tid och uttrycker en medvetenhet om 

att det med dessa frågor finns en hel del att arbeta med framgent.  

 

Frågan om att ta ansvar varierar bland eleverna i skolår åtta. Läraren Hanna 

hävdar att: Några är jätteduktiga på att ta ansvar och några märker jag ju som 

hon som var in här, hon hade verkligen tagit hem och räknat medan några gör 

ju absolut inte det. Det finns flera elever som bara om de skulle orka ta tag i sitt 

arbete skulle prestera mycket bättre på proven. En del har hamnat efter och trots 

att de har kvalitéer så klarar de inte den svårare delen på matteprovet för att de 

inte hunnit fram dit. 

 

På den direkta frågan om ansvar till eleverna i år åtta svarade alla tveklöst att de 

tycker att de tar ansvar för sitt matematiklärande. Vad handlar det då om? I år 

åtta verkar det handla om att ta ansvar för att en viss mängd räkneuppgifter 

utförs i tid. Ingen av de tillfrågade eleverna nämnde något om vad de kunde eller 

inte kunde. Ingen av eleverna sa något om vad de förstod eller inte förstod. 

Ingen av eleverna nämnde heller vad de kände sig förtrogna med. Är det att 

kunna, att förstå och att vara förtrogen som skolan förväntar sig av eleverna när 

man talar om att ta ansvar för sitt lärande eller handlar det om att ta ansvar för 

tid och mängd? Eleverna tycks bara räkna på i både skolår sex och skolår åtta 

och precis som Hillevi säger: man kan ju tycka att det låter tråkigt men jag 

tycker alltså det har ju varit så som hela skoltiden, från ettan. Man räknar tal så 

det känns som naturligt. Några av pojkarna i sexan uttrycker det också som att 

det är enkelt i matte för där bara kör man på. Om grunden i matematiklärandet 

är att räkna och åter räkna tal så måste man väl påstå att eleverna i de flesta fall 

verkligen tar ansvar för sitt lärande. Blir det dessutom rätt svar på uppgifterna 

måste vi ju vara väldigt nöjda med elevprestationerna eller hur ska vi se på 

detta? 

 

Eftersom skolans kursplaner har ett annat fokus så måste analysen nog ta en 

annan vändning. Kursplanen i matematik (SKOLFS 2000:135) talar i sin måltext 

om omvärlden, medborgerlig kompetens, kultur och historia men kanske 

framförallt om att ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer (s.1). En analys med utgångspunkt i det 

sistnämnda skulle kunna vara att det är precis det som sker i den ”traditionella” 

undervisningen. Eleverna har bra läromedel som gjorts av skickliga pedagoger 

med utgångspunkt i skolans styrdokument. De kommunicerar med läromedlet, 
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sig själva och vid behov med sina lärare. Var ligger då problemet?  

 

En analys skulle utifrån Vygotskijs (1999) teorier kunna handla om att 

kommunikation bör ske och genomföras med klasskamrater och lärare i en 

kommunikativ miljö. Samtalet är för det ändamålet ett viktigt verktyg. Säljö 

(2000) menar att det sociokulturella perspektivet handlar om att lärande sker i ett 

socialt sammanhang och genom ett socialt samspel. Frågan handlar i så fall om 

hur och av vem detta ska genomföras?  

 

Sammanfattande kommentarer 
I perspektivet att se elevernas inflytande och delaktighet som ett medel för att ta 

ansvar blir det viktigt att belysa hur detta uttrycks och gestaltas i 

skolverksamheten. I Skolverkets lägesbedömning (Skolverket, 2007) menar man 

att det finns flera dimensioner gällande frågan om inflytande. Dels handlar det 

om de grundläggande demokratiska principerna men det handlar också om att 

elever ska få möjlighet att i skolan pröva olika arbetssätt och arbetsformer. I 

skolans tidigare nämnda kvalitetsredovisning talar man om det formella och det 

informella inflytandet. Det formella är det som representeras av klassråd och 

elevråd medan det informella snarare handlar om att vara delaktig i planeringen 

av undervisningen och att sätta upp egna kunskapsmål. Det formella inflytandet 

har fokus på den demokratiska fostran av eleverna (se Skolans värdegrund och 

uppgifter i Lpo 94, SKOLFS 1994:1) medan det informella inflytandet mer 

fokuserar individens möjlighet att kunna påverka sin kunskapsutveckling.  

 

Hur gestaltas det formella inflytandet och delaktigheten? 

Eleverna beskriver det formella inflytandet som något som oftast handlar om 

materiella inköp till skolan. Någon berättar att det finns ett lager av klubbor och 

bollar och att eleverna bara ska inkomma med en begäran till elevrådet om vad 

de vill ha. Det verkar som om engagemanget inte är särskilt stort hos eleverna 

generellt utan mer en fråga för den enskilda elevrepresentanten. Däremot 

understryker alla elever att det råder ett öppet samtalsklimat på skolan. Man har 

vid klassrådstillfällena möjlighet att säga sin åsikt och lärarna tar seriöst på de 

förslag som kommer från eleverna.  

 

Lärarnas uppfattningar överensstämmer med elevernas när det gäller det 

innehållsliga på klassråd och elevråd men de menar även att det är mycket annat 

eleverna får träning på under dessa tillfällen. De får vara sekreterare och det 

skrivs alltid protokoll på elevrådsmötena vilka sedan läses upp i respektive 

klass. Skolverkets utbildningsinspektion (Skolverket, 2007) tycker att klassråd 

och elevråd, skoldemokratiperspektivet som de kallar det, fungerar 

tillfredsställande i landets skolor medan åtminstone en av studiens skolledare, 

Marie-Helen, anser att det finns en hel del som lokalt behöver utvecklas. 

Förutom att strama upp skolans formella rutiner kring klassråd och elevråd har 
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hon önskningar om att det ska alltså inte handla om inköp utan om elevernas 

påverkan i sin vardag. I övrigt verkar både lärarna och de två andra skolledarna 

i stort vara överens med utbildningsinspektionen.  

 

Hur gestaltas det informella inflytandet och delaktigheten? 
Angående det mer informella inflytandet verbaliseras många fler åsikter och 

önskningar framförallt av skolledarna men även i viss mån av lärarna.  

Eleverna uttrycker i intervjuerna att de är nöjda med att läraren bestämmer och 

planerar undervisningens innehåll och uppläggning. Mot den bakgrunden väcker 

dock skolans levnadsvaneundersökning 2007 för skolår sju till nio funderingar. I 

den kan man utläsa att eleverna i större utsträckning önskar att få vara med och 

bestämma. Det är totalt 77 % av eleverna som vill vara med och bestämma om 

vad de får lära sig i skolan. När det gäller arbetssätt och arbetsformer är det för 

flickorna i år nio hela 93 % som vill vara med och bestämma ganska mycket 

eller väldigt mycket.  

 

Hur är då eleverna delaktiga i skolarbetet och dess uppläggning? I skolår ett 

uttrycker både eleverna och läraren att eleverna är och görs delaktiga. Redan 

efter ett par skolveckor ges eleverna möjlighet att pröva olika matematikmaterial 

och att själva få vara med och bestämma vad de vill arbeta med. Visserligen är 

det fröken Lotta som bestämmer vad det finns att välja mellan men det är nog 

bra för annars skulle åtminstone Lena vara där och hålla på (hon pekar mot 

mattehörnan, min anm.) hela tiden. Delar av planeringsarbetet handlar också om 

att göras delaktig. I år ett berättar läraren att de arbetade med något som heter 

trädet (se kapitel 6). Det är, enkelt beskrivet, de lokala kursplanemålen som i 

text beskrivs på trädets grenar och blad. Olika färger används för olika årskurser 

och de fylls i tillsammans med eleverna. Det som är hindrande för detta är 

tidsåtgången om elevantalet i klassen är för stort. Dessa träd, som de arbetar 

med i år ett, redovisas och diskuteras sedan i mötet med föräldrarna under 

utvecklingssamtalen. Enligt både skolledaren Lars-Martin och Maria, läraren i år 

sex, har just tidsfaktorn lett till att det arbetet har upphört i skolår fyra till sex 

trots att det var väldigt uppskattat av både elever och föräldrar. Om lärarna nu 

vill att eleverna ska bli mer delaktiga och de har ett användbart uppskattat 

verktyg kan man undra var problemet eller frågan om prioriteringen ligger. 

 

Eleverna har i skolår sex tre spår att välja mellan. De elever som tycker 

matematik är kul och inspirerande får utveckla detta genom att efter raka spåret 

välja både det breda och/eller tjocka arbetsspåret. På lektionerna som kallas 

”praktisk matte” har de också möjlighet att hitta nya vägar i lärandet. Det finns 

varierande uppgifter som rör sig i ett brett kunskapsfält. Vad det gäller de olika 

arbetsspåren så tar de sin huvudsakliga utgångspunkt i läroboken. På frågan om 

det är stigande svårighetsgrad i de tre spåren verkar det på eleverna som att det, 

som Marie uttrycker det är samma sak bara lite mer. En av killarna hade dock 



 

117 

 

hittat några svåra extrauppgifter längst bak i boken som han ibland valde att 

jobba med. I år sex och åtta har de inte ett tydligt utvecklat ”eget arbete”. I år ett 

däremot arbetar man successivt fram emot att eleverna planerar och arbetar med 

ett eget arbetsschema. Eleverna i år sex har endast några enstaka pass med egen 

planering som oftast får ägnas åt att göra klart det av läraren fastställda 

veckobetinget. I år åtta har eleverna möjlighet att påverka när och om vad så 

kallade extra genomgångar skall göras och innehålla. Eleverna får begära dessa 

och de har också på initiativ av läraren varit med och infört multiplikationstester 

på tid, varje torsdag.  

 

Vilka är då svårigheterna? 
Lärarna uttrycker svårigheter med att öka elevernas inflytande vad det gäller 

undervisningens innehåll och uppläggning. Läraren Maria menar att eleverna 

anser att hon som känner till undervisningsinnehållet ska presentera sina förslag.  

Hon har ju erfarenheterna vilket eleverna saknar. Dessutom uttrycker hon 

svårigheter just med att variera undervisningen i just skolämnet matematik. 

Läromedlet verkar vara hindrande och det blir stressigt att gå utanför de 

traditionella ramarna. Läromedlet är enligt Maria mycket tidskrävande och hon 

har svårt att avgöra vad som kan strykas och tas bort vilket gör att tiden saknas 

för bland annat mer praktiskt matematikarbete. Något hon nämner, som ett bra 

sätt att ge eleverna ökat inflytande på, är det överenskomna arbetet med det egna 

målet (se kapitel 6).  

 

Läraren Hanna menar att när det blir för mycket prat vid till exempel 

genomgångar och gruppsamtal på matematiklektionerna uttrycker hennes elever 

att de hindras i sitt räknande och blir irriterade. Om argumentet vore att de då 

inte får chans att lära sig hade hon och eleverna ett gyllene tillfälle till 

diskussioner om hur man lär sig men argumenten verkar snarare handla om att 

få utnyttja lektionstiden maximalt till eget räknande för att slippa ta hem och 

arbeta.  

 

Läraren Lotta är den enda av lärarna som uttrycker att elevinflytande är ett 

viktigt pedagogiskt incitament. Hon arbetar med att eleverna i ökad utsträckning 

får lära sig påverka innehållet i sitt eget arbetsschema. När de kommit långt i det 

arbetet tar eleverna allt större del i planeringen av sitt eget arbete och lärande. 

När det är möjligt stimuleras eleverna även att samarbeta med varandra och 

läraren är öppen för elevernas förslag på arbetssätt och arbetsformer.  

 

Vad det kommer an på skolledarnas uppfattningar diskuterar alla tre 

nödvändigheten av ett ökat elevinflytande. Skolledaren Frida-Lena menar att 

inflytande är grunden för att i förlängningen kunna ta ansvar för sitt eget 

lärande. Något hon i detta sammanhang ser som ett suveränt verktyg är IUP´n 

som tidigare nämnts. Skolledaren Lars-Martin tror sig veta att lärarna arbetar 
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mycket med att få eleverna att delta i planering av arbetssätt och arbetsformer. 

Han uttrycker dock att det i grund och botten handlar om att ständigt hitta olika 

sätt att bjuda in eleverna. Skolledaren Marie-Helen har visionen att kunna 

arbeta med dessa frågor i sina utvecklingssamtal med lärarna. Frida-Lena menar 

att i det sammanhanget är hennes huvudsakliga uppgift att inspirera och stötta 

lärarna för att uppnå utveckling och förändring. Ett sätt, menar hon, är att ge 

möjlighet för lärarna att inspirera varandra. De får redovisa exempel ur sin egen 

verksamhet för varandra med syfte att bli stärkta men även att få kollegor 

intresserade. Hon anser att ingen pedagogisk förändring kan påtvingas utan den 

egna viljan och motorn måste finnas hos lärarna.     

 

Elevantalet i klassen är något som alla tre lärarna återkommer till. De menar att 

det är det mest hindrande för ett gott arbete med lärandet i matematik. 

Utgångspunkten är bland annat för Helen, lärare i år åtta, att ju färre elever desto 

mer av lektionstiden till varje elev. Tidsfrågan har varit och är problematisk i 

skolvärlden och här ligger ett stort ansvar hos skolledarna. Vad man i 

sammanhanget kan undra över är hur matematikundervisningen ska utformas. 

Ska det innebära att var och en arbetar i sin egen takt och att läraren springer 

runt och försöker hjälpa till eller ska lektionerna arrangeras annorlunda? Med 

perspektivet att allt ska vara som tidigare rättfärdigas uppfattningen att bristen 

på tid är ett problem. Kanske behövs det istället ett förändrat syn- och arbetssätt 

på skolans matematikundervisning.  

 

Slutord  
Trots att skolår sju till nio eleverna själva vill ha ett större inflytande och få vara 

mer delaktiga i sitt lärande så ser skolverksamheten ut att ha stora 

förändringssvårigheter. I både år sex och år åttas matematikklassrum är det 

läromedlet som reglerar och styr verksamheten och lärarna har snarare kommit 

att bli administratörer av läromedelsproducenternas material och uppgifter 

(Granström, 2003, s.236). De arbetssätt och arbetsformer som är de vanligast 

förekommande i matematikundervisningen är individuellt arbete i boken. Det är 

endast i skolår 1 som eleverna ofta arbetar tillsammans och där är grundkursen 

inte heller så omfattande. I skolår sex är genomförd grundkurs det krav som 

ställs på eleverna och övrigt matematikarbete ses mer som överkurs och sker på 

elevernas egna initiativ. Här skulle man kunna hävda att undervisningens 

uppläggning försvårar möjligheterna att arbeta tillsammans. Ett undantag är 

dock arbetet med praktisk matematik där eleverna arbetar två och två 

tillsammans. I skolår åtta får eleverna visserligen sitta var de vill och oftast med 

vem de vill, vilket ger möjligheter till samarbete, men det är även här bokens 

uppgifter som är fokus. Man kan inte heller här se någon större variation i 

arbetssätt och arbetsformer. Det tycks som att vi utbildar elever i ett 

ensamarbete snarare än att göra vi dem redo att så småningom möta ett arbetsliv 

som kräver samarbete.   
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Carlgren (2005) menar att grunden till att både helklassundervisning och 

grupparbetet fått vika undan för det som oftast kallas ”eget arbete” var att 

lärarna ville finna vägar för att individualisera. Man ville hitta sätt att få eleverna 

att arbeta självständigt så att lärartid kunde frigöras till de elever som var i störst 

behov av hjälp. Är då de elever som är i störst behov av hjälp placerade i 

klassrummet? I två av ”mina” tre klassrum har skolan organiserat särskilda 

undervisningsgrupper för just dessa elever. De har med andra ord sina lektioner i 

helt andra lokaler. Det handlar om tre elever i sexan respektive åttan. Om nu 

detta argument inte håller hur kommer det sig då att det individualiserade 

arbetssättet ändå kvarstår?  

 

Granström (2003) är överens med Österlinds (1998) forskningsresultat som han 

menar hävdar att eget individuellt arbete är förenat med en risk att befästa 

sociala skillnader som innebär att elever med goda förutsättningar får en 

träning i att bli projektledare för sitt liv (Granström, 2003, s.240).  

 

Förändringarna i dagens skola handlar om att tiden för gemensamma, kollektiva 

upplevelser minskat på bekostnad av individuella arbetsformer. Tid för det 

kollektiva samtalet och den moraliska konversationen har blivit mindre i dagens 

skola. Det handlar med Granströms (2003) ord om att styla sig själv och designa 

sitt eget liv (s.240). Detta skulle kunna uttryckas som att skolan har förändrat sitt 

uppdrag från en tydlig gemensam medborgerlig fostran till att förbereda 

eleverna för individuella och privata projekt. Detta är i så fall en utveckling som 

av allt att döma bidrar till att bibehålla eller öka skillnaderna mellan elever från 

hem med goda kulturella och ekonomiska förutsättningar och elever från hem 

med mer begränsade resurser. 

 

För Dysthe (1995) är elevernas delaktighet ett av grundvillkoren för lärande. 

Hon menar, med stöd av Vygotskij, att mänskliga aktiviteter kännetecknas av att 

de är målinriktade. Därför bör eleverna i sitt dagliga arbete inte bara känna till 

syftet med eller målen för det de gör utan också vara delaktiga i denna 

målsättning (s.245). Att ge eleverna möjligheter att ta ansvar blir grundläggande 

för undervisningen och får direkta effekter på elevernas inlärningspotential och 

lärande.  
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8. Förutsättningar för lärande  

Med utgångspunkt i rum för lärande (kapitel 6) och ansvar för lärande (kapitel 

7) beskrivs och analyseras i detta kapitel förutsättningar för elevernas 

möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik. Förutsättningarna utgår 

från ett individ-, skol- och samhällsperspektiv. Förutsättningar i ett 

individperspektiv beskrivs och analyseras inledningsvis utifrån elevernas 

beskrivning av sin livsvärld. Intervjuerna med eleverna inleddes med en enkät 

med fokus på livsvärlden och enkäten utgör det huvudsakliga analysunderlaget 

under rubriken Livsvärlden, nedan. Individperspektivet problematiseras sedan 

med avseende på kön, klass och ålder under rubriken Identitetsordningar. 

Elevernas förutsättningar studeras också utifrån lärares och skolledares 

reflektioner över de intersektionella aspekterna; kön, klass och ålder. 

Utgångspunkten tas i skolans värdegrund och läroplanens skrivning om att 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 

(SKOLFS 1994:1, s.6). Under identitetsordningars fjärde rubrik 

Intersektionalitet görs slutligen en analys av elevernas uppfattningar med 

utgångspunkt i identitetsperspektiven kön, klass och ålder.  

 

Förutsättningar i ett skolperspektiv utgår både från klassrumsobservationerna 

och intervjuerna med elever, lärare och skolledare. Förutsättningar i ett 

samhällsperspektiv, slutligen, knyter samman inledningskapitlets övergripande 

perspektiv (se kapitel 1) med lärarnas och skolledarnas reflektioner utifrån 

insikter om det postmoderna samhällets påverkan och betydelse för 

skolverksamheten generellt och matematikundervisningen specifikt (se bil.2). 

 

Förutsättningar i ett individperspektiv  
Detta kapitel fokuserar förutsättningarna för möjligheter att ta ansvar ur ett 

elevperspektiv. Med elevenkäten som underlag beskrivs och problematiseras 

elevernas livsvärld i syfte att finna mönster och synliggöra det som Schutz 

(2002) kallar kunskap av första ordningen. Lärarna och skolledarna reflekterar 

över de intersektionella social förutsättningarna kön, klass och ålder vilket utgör 

grunden för kunskap av andra ordningen (se Schutz, 2002) med syftet att tolka 

och förstå elevernas förutsättningar.    

 

Livsvärlden 

Tullie Torstensson-Ed (2003) visar i sina studier att barn och ungdomar vid 

samtal väver samman sitt liv till en helhet. Det som händer i skolan hör ihop 

med det som händer hemma och på fritiden. Denna väv kan sägas vara en del av 

den egna identiteten och livsvärlden (s.9). Livsvärlden är den värld vi lever i och 

kan sägas vara oupplösligt förbunden med. Det är en social och historisk värld 
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som Torstensson-Ed benämner vår förgivettagna upplevelsevärld (s.22).   

I min undersökning har elevernas beskrivningar av sin livsvärld kategoriserats 

utifrån deras familjesituation och fritid samt livet i skolan och synen på 

framtiden.  

 

Eleven och familjen  

Barns livsvillkor är beroende av föräldrarnas arbete, ekonomi, utbildning, 

intressen och värderingar. När jag i avhandlingen diskuterar elevernas sociala 

bakgrund handlar det om barnens hemmiljö, präglad av föräldrarnas yrken och 

sysselsättningar. Under uppväxten socialiseras barnen in i ett visst sätt att agera i 

tillvaron som utvecklas genom övertagande av föräldrarnas vanor, attityder och 

värderingar. Det sker dock inte utan motstånd. Med Pierre Bourdieus (1980) 

termer växer barnets habitus, det vill säga livsvillkoren, fram som sedan avgör 

hur det kommer att förhålla sig till sin bakgrund, nuet och framtiden.   

 

Barnens utveckling under åldersperioden sju till tolv år betecknas av Barbro 

Goldinger & Gunilla Magnusson (1991) som de sociala åren. Inom psykologin 

kallas den latensperioden, viloperioden, vilket förklaras med att föräldrarna 

visserligen är viktiga förebilder men inte lika viktiga som före denna period. 

Trots att leken och kamraterna är viktiga för barnet är de noga med sin familj 

(s.14). De menar att barnet är stolt över sin familj och att det egna hemmet är 

betydelsefullt. De sociala åren är en viktig period för då tränar sig barnet att bli 

den medborgare samhället så småningom förväntar sig ska kunna inkorporera 

(s.14). Det är nu de samlar kunskaper och förbereder sig för vuxenlivet.  
 

Den tidiga tonårstiden som sedan följer, menar skolpsykologen och läraren 

Goldinger (1995), innebär spänning och undran. Trots att uppbrott står för 

dörren är barnet fortfarande barn och det är fortfarande skönt att hitta tröst hos 

mamma och pappa (s.49). Hon menar att föräldraberoendet under dessa år 

kännetecknas av ambivalens som avspeglar sig på olika sätt. Föräldrarna är 

fortfarande viktiga men beroendet lyfts mer och mer över till kamratvärlden och 

det är viktigare än någonsin att ha en förankrad plats i en kamratkrets (s.53). 

Vad kamraterna tycker och tänker blir viktigare än både föräldrarnas och 

lärarnas åsikter. Detta visar sig i flertalet av skolår åtta intervjuerna bland annat 

när eleverna diskuterar frågan om att bestämma. Hanne menar till exempel att 

det är väl alltså dom som typ tror att dom bestämmer dom som gapar mest i 

korridorerna. 

 

Familjesituationen i undersökningsgruppen visar att nästan hälften av eleverna 

har skilda föräldrar. Nya familjebildningar konstituerats och för barnet kan det 

innebära nya syskon eller det som tidigare nämnts ”bonusbarn”. I fem av 

familjerna finns det bonusbarn och för många av skoleleverna uppstår inte bara 

två familjesituationer, mammas familj och pappas familj, utan även de nya 
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medlemmarnas familjebildningar. Familjen blir därmed ett långt vidare begrepp 

än den traditionella kärnfamiljen. Bland eleverna uttrycks genomgående positiva 

känslor att få extrasyskon bland annat av Henrik som varit enda barnet och nu 

fått fyra nya syskon. Att leva med skilda föräldrar problematiseras av några 

elever och Majsan uttrycker att: jag tycker det är jobbigt att flytta emellan för 

jag trivs hos bägge.     

  

Eleven och fritiden 

Bengt Larsson (2008) problematiserar begreppet fritid i sin forskning. Han 

studerar fritiden som ett socialt fenomen och betraktar den som en social 

konstruktion. Fritiden gestaltas olika och i nära relation till människors sociala 

positioner. Många gör saker på fritiden, individuellt och kollektivt, och den 

beskrivs ofta också i termer av just aktiviteter (s.25). Aktiviteterna kan ses som 

den yttre observerbara aspekten medan den inre aspekten har en kvalitativ 

innebörd och på så vis får och har betydelse för individen då han eller hon 

alstrar mening i sitt liv (s.25). Fritiden kan sägas strukturera barns och 

ungdomars vardag och samtidigt skapa gränser mot familj och skola. 

För de yngre skolbarnen handlar fritiden i stor utsträckning om lek vilket tydligt 

uttrycks av skolår ett eleverna. Espen Jerlang (2005), pedagogisk och 

psykologisk konsulent, hävdar att leken har stor betydelse för barns utveckling. 

Barn leker därför att de vill fungera, därför att de är nyfikna, därför att leken 

ger känslomässig tillfredsställelse och handlingsmöjligheter (s.74). Therese 

Welén (2003) menar vidare att kunskap kräver lek. I en kunskapsöversikt 

redovisar hon olika perspektiv på lek utifrån bland annat ett 

utvecklingspsykologiskt, psykoanalytiskt och ett gränsöverskridande perspektiv. 

Wélen anser vidare att kunskaper om lek och lekens betydelse har stor relevans 

för skolverksamheten. Något hon saknar är forskningsstudier som belyser de 

äldre skolbarnens, 8-12 år, lek samt föräldrar och lärares syn på lek och dess 

betydelse. Lotta, lärare i skolår ett, tar tydlig ställning för lekens betydelse och 

hon har tidigare beskrivit (se kap. 7) att en stor del av de gemensamma 

klassamtalen handlar om regler och ramar för elevernas lekar, både i 

klassrummet och ute på rasterna. Betydelsen av lek och av raster nämns av i 

stort sett alla i skolår ett och sex medan eleverna i skolår åtta mer 

problematiserar de sociala interaktionerna som sker mellan lektionerna (se 

exempelvis tidigare citat av Hanne).      

 

I min studie framgår att fritiden blir en alltmer personlig angelägenhet ju äldre 

eleverna blir. Eleverna har förhållandevis få fritidsaktiviteter tillsammans med 

sin familj. Ett vanligt inslag är dock att man med sin frånskilda pappa hälsar på 

farmor och farfar på helgen. Ytterligare en synpunkt är att eleverna har väldigt 

liten insyn i eller intresse för vad föräldrarna sysslar med på sin fritid. Enligt 

eleverna handlar mammornas fritid om hemmets skötsel och shopping. Papporna 

befinner sig däremot oftast utanför hemmet på sin fritid. I jämförelsen mellan 
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mammor och pappor blir könsuppdelningen tydlig. Ingen pappa shoppar eller 

sköter hemmet utan ägnar sig, enligt informanterna, vanligtvis åt att meka med 

motorer eller se på TV.  

 

Att umgås med sina kompisar är den uttalat viktigaste fritidsaktiviteten för 

eleverna. Det gäller hälften av eleverna i år ett och i stort sett alla elever i år sex 

och år åtta. Lek är den vanligaste fritidssysselsättningen hos de yngsta barnen 

medan de äldre eleverna sysslar med olika idrotter. Idrottsaktiviteterna kan sägas 

vara könsstereotypa med något undantag. Generellt visar det sig i min studie att 

flickorna rider och dansar medan pojkarna spelar fotboll och basket. 

 

Eleven och skolan 

I NU 03 (Skolverket, 2004a) anger skolår nio eleverna ett större intresse för de 

praktisk-estetiskt inriktade ämnena än för de teoretiskt inriktade. De ämnen 

eleverna uttrycker störst intresse för är musik, idrott och engelska. Motpolen, 

dvs. de ämnen som inte upplevs som intressanta är kemi, fysik och matematik. 

Ansträngningen att göra sitt bästa är även lägst i dessa ämnen enligt 

självrapporteringen. I matematik, fysik och kemi anger runt 20 % att de inte tar 

ansvar för sitt arbete i ämnet. I dessa ämnen är även lärandet utanför skolarbetet 

synnerligen begränsat. 80 % av eleverna anger att merparten av kunskaperna 

förvärvas genom skolarbete. 

 

Det traditionella undervisningssättet att läraren leder lektionen, pratar och ställer 

frågor medan eleven lyssnar och svarar tycks ha minskat mellan de nationella 

utvärderingarna år 1992 och 2003. I den mån den lärarledda undervisningen 

minskat tycks en ökning ha skett av elevens enskilda arbete. En stor del av 

eleverna (80 %) anger att de arbetar enskilt vid varje eller nästan varje lektion. 

 

Elevernas delaktighet och inflytande kan uppnås på två sätt, dels informellt i det 

vardagliga arbetet, dels formellt genom arbetet i klassråd och elevråd. Tidigare 

studier (se Skolverket, 2007; Skolverket, 2008) har visat på brister i 

måluppfyllelse inom detta område. Eleverna upplever ofta att de har ett 

begränsat inflytande över det vardagliga skolarbetet. Minst inflytande anger 

eleverna att de har i de naturorienterade ämnena och matematik.  

 

Min studie visar att intresset för skolan avtar och svalnar ju äldre eleverna blir, 

speciellt i jämförelsen mellan skolår sex och åtta. Från att ha varit roligt och 

lärorikt blir kommentarerna att skolan är jobbig och tråkig allt vanligare. 

Betygen stressar ännu inte explicit men alla prov eleverna har i skolår åtta sätter 

tydliga spår i deras uppfattningar. De ska även i slutet av höstterminen för första 

gången få betyg. Alla elever verkar dock trivas bra i sina respektive klasser och 

uttrycker att de är väldigt nöjda med sina lärare. Majoriteten trivs även med sin 

skola och menar att det är både lugnt och trivsamt.  
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Bland elevernas favoritämnen dominerar, helt i överensstämmelse med NU 03, 

idrott och de estetiska ämnena. Dock nämner nästan hälften, elva av 24 elever i 

min studie, matematik som sitt favoritämne. Intresset för matematik verkar vara 

störst i de tidigaste skolåren då i stort sett alla (sex av åtta) har matematik som 

favoritämne. Ju äldre eleverna blir desto större blir differensen i inställningen till 

och känslorna för matematik. Linn i skolår ett uttrycker till exempel att 

matematik tycker jag om, Mårten skolår sex anser att matte är inte nåt bra, det 

är så jobbigt att sitta still och Hilda i skolår åtta som kort och gott konstaterar 

att det är tråkigt.  

 

Eleverna uttrycker att de har mycket hemarbete. Läxorna är oftast av 

betingkaraktär och kräver egen planering. Alla föräldrapar förutom två beskrivs 

kunna hjälpa sina barn med läxorna. 15 av de 24 eleverna har äldre syskon men 

få nämner att de tar hjälp av dem. 

 

Föräldrars intresse för elevernas skolgång uttrycks på olika sätt till exempel 

genom att fråga: Hur har du haft det idag?, (Lars), Jag är stolt över ditt 

skolarbete (Majsan) samt Jag tycker det verkar gå bra i de olika ämnena 

(Hasse). Föräldraintresset tycks i tidiga år mer handla om elevernas sociala 

välbefinnande men ju äldre eleverna blir desto tydligare fokuseras prov- och 

betygsresultat.  

 

Eleven och framtiden 

Ingrid Jönsson et al. (1993) diskuterar ungdomars framtid och livschanser 

utifrån ett objektivt och subjektivt perspektiv. Deras forskning visar att de 

objektiva chanserna har sin grund i att skolframgång och utbildningsval 

samvarierar på ett otvetydigt sätt med social bakgrund (s.171). De hävdar som 

Robert Eriksson och Jan O. Jonsson (2002) att det fortfarande är akademiker- 

och tjänstemannaungdomar som klarar sig bäst i skolan och som till 

övervägande del fyller utbildningsplatserna på högskolor och universitet. Den 

köns- och klassmässiga reproduktionen fungerar nästan ostört inom 

utbildningsväsendet både i grundskolan och på högre nivåer (s.171). De 

subjektiva livschanserna tar utgångspunkt i de materiella och kulturella 

livsvillkoren som en ung människa växer upp under. Dessa villkor präglar hur 

möjligheter och begränsningar tolkas och vilka handlingsstrategier som 

tillämpas.   

 

Elevernas framtidsbild inrymmer yrkesdrömmar hos alla utom Leif i skolår ett 

som tar det jobbet som finns. Pojkarna i skolår ett vill bli pilot och polis och 

flickorna vill arbeta med djur eller barn. I skolår sex vill pojkarna bli 

fotbollsproffs, arkitekt eller pilot medan flickorna har drömmar om att bli 

fotbollsproffs, designer, bilmekaniker, tolk eller artist. Alla tre pojkarna i skolår 
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åtta har tänkt sig en karriär inom proffsidrotten och flickornas yrkesdrömmar 

handlar om att bli dansös, frisör, arbeta med djur eller med människor. 

Elevernas yrkesdrömmar tycks vara mer könsstereotypa för skolår ett och åtta 

medan flickorna i skolår sex har mer gränsöverskridande drömmar och 

ambitioner. Tydligen händer det något i skolår sex som det skulle vara intressant 

att få följa upp efter ett par år  

 

Identitetsordningar  
Med elevernas livsvärld i bakgrunden beskrivs och problematiseras deras 

möjligheter att ta ansvar med utgångspunkt i ett könsperspektiv, elevernas 

sociala bakgrund samt elevernas ålder.  

 

Kön och dess betydelse i skolkontexten 

Eva Gannerud (2003) menar att skolan ofta ses som könsneutral. Hon hävdar 

dock att inom skolan existerar en genusregim (se Robert W. Connell, 1987) som 

kommer till uttryck bland annat i värderingar, normer, organisation och 

arbetssätt. Detta visar sig bland annat i skolans styrdokument. Dessa har Maria 

Hedlin (2009) studerat och hon sammanfattar i sin avhandling den skolpolitiska 

diskussionen av kön från 1948 till 1994. Hennes utgångspunkt är det hon kallar 

de ideologiska läroplanerna (s.43). Med dessa avser hon de politiska dokument 

som beskriver hur den slutliga formella läroplanen har arbetats fram och vilka 

tankar och föreställningar som funnits i tiden. Initialt beskriver hon 

framträdandet av något hon benämner en könspolär diskurs. Med detta menas att 

flickor och pojkar beskrivs som motsatser där deras olikheter framhålls. Hon 

menar att inom denna diskurs framkommer en asymmetri (s.201) genom att 

kvinnor konstrueras som avvikelser från en självklar manlig norm. Pojkar 

uttrycks också vara mer lämpade för studier i teknik, naturvetenskap och 

matematik. Under tidigt 60-tal utmanas den könspolära diskursen alltmer. Pojkar 

och flickor föreslås bland annat få samma slöjdundervisning och flickor 

uppmanas att göra könsöverskridande val i sin utbildning. Perioden sent 60-tal 

till mitten av 70-talet präglas enligt Hedlin av ett könlöst språkbruk, för att under 

slutet av 70-talet åter vara språkligt synliggjort med framförallt 

jämställdhetsbegreppet som fokuserar attityder och könsroller på både 

strukturell och symbolisk nivå (se Sandra Harding, 1986). Fram till införandet 

av Lpo 94 synliggörs alltmer den gränsuppluckrande diskursen som hävdar att 

pojkar och flickor måste få bredda sina kompetenser och utvecklas mindre 

ensidigt. Den traditionella uppdelningen av manligt och kvinnligt framskrivs 

som kulturellt betingat och därför förändringsbart. Hedlin hävdar att nuvarande 

styrdokument förespråkar en gränsuppluckrande diskurs vars genomslag i 

praktiken det blir intressant att synliggöra och problematisera.  

 

Generellt kan lärarna sägas representera den könlösa språkbruksperioden. De 

talar inte spontant om pojkar och flickor utan använder det könsneutrala 
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begreppet elever. Utifrån att undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov (SKOLFS 1994:1, s.6) reflekterar de dock över 

betydelsen av kön för elevernas möjligheter att ta ansvar.  

 

Lotta, lärare i skolår ett, uttrycker dock ett delvis könspolärt perspektiv när hon 

beskriver olikheter i hur eleverna agerar i klassrummet. Pojkarna sköter sitt och 

är mer tillåtande än flickorna som trots att dom gör det dom ska ständigt tar 

chansen att agera ”hjälpfröknar” i klassrummet. Flickorna utövar en hård social 

kontroll på varandra och Lotta får i många samtal ägna sig åt att poängtera att 

det är hon som är klassens fröken och alltså den som bestämmer och styr över 

verksamheten. Den eftersträvansvärda elevrollen hon därigenom kommunicerar 

blir den pojkarna representerar. Pojkarna agerar inte hjälpfröknar utan anpassar 

sig till maktordningen i klassrummet. I reflektioner över relationen kön och 

matematik konstaterar hon att det hänt att hon trott mindre på en elevs förmåga 

för att hon var tjej.  

 

Maria, lärare i skolår sex, kan sägas omfattas av en könsneutral utgångspunkt. 

Hon pratar mest om eleverna, inte om pojkar och flickor, men konstaterar att det 

i klassen finns en mycket stor kunskapsspridning i pojkgruppen. De duktigaste 

eleverna är pojkar samtidigt som de elever som är i behov av specialpedagogiskt 

stöd alla tre är pojkar. Hennes utgångspunkt är att alla elever är lika mycket 

värda och att det handlar om respekt, att lyssna på varandra och få ha sina 

åsikter.  

 

Hanna, lärare i skolår åtta, uttrycker också en könsneutral inställning genom att 

hon inte brukar tänka tjejer och killar utan det är elever. Hon konstaterar dock 

att det råder en större kunskapsspridning i klassens flickgrupp vilket delvis kan 

förklaras av elevantalet (16 flickor och fem pojkar). Ett problem vad gäller 

matematiklärandet anser hon vara pojkarnas inställning till att tävla och vara 

först. Hon menar att: det handlar om mer fort än bra.  

 

Alla tre lärarna föredrar således generellt en könlös eller könsneutral 

utgångspunkt. Forskningen (se Becky Francis, 2000; Becky Francis & Christine 

Skelton, 2001; Bronwyn Davies, 2003 m.fl.) varnar här för risken att 

utgångspunkten blir könsblind vilket kan få motverkande effekt på den 

gränsuppluckrande diskursen och flickor och pojkars möjligheter till lärande i 

matematik.   

 

Skolledarna använder det gränsuppluckrande perspektivet i sin retorik och de 

konstaterar alla tre att flickorna lyckas bäst i skolan. Lars-Martin menar att 

flickor vill ha höga betyg och anpassar sig mer generellt än pojkarna till 

skolnormen. Marie-Helen instämmer och menar att flickor har fattat skolkoden. 

Trots det ser Lars-Martin problem inom matematik och de naturvetenskapliga 
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ämnena. Han menar att det finns en djupt rotad uppfattning hos framförallt 

flickor att matematik och fysik är svårt och att det blir viktigt för 

matematikundervisningen att både skapa och synliggöra kvinnliga förebilder. 

Vilka blir då konsekvenserna av att ha fattat och accepterat skolkoden? 

Åtminstone hos två av skolledarna uttrycks att flickornas anpassning kan verka 

konserverande och därigenom hämmande på skolutvecklingen. Att vara, som 

Wester (2008) uttrycker det, skolsmart (s.225) innebär bland annat att kunna 

tolka situationer. En sådan grundläggande skolsituation handlar om att nå 

kursplanemålen med så goda resultat som möjligt och det borde vara en 

angelägenhet för både flickor och pojkar.   

 

Avslutningsvis problematiserar Frida-Lena att flickor lyckas bäst i skolan och 

när dom kommer ut i arbetslivet vilka är det då som tjänar pengar? Hon väcker 

här frågan om en tydlig obalans mellan skol- och samhällskod vilket blir än mer 

problematiskt ur ett köns- och jämställdhetsperspektiv.     

 

Skolan som en arena för medelklassen 

Vilken betydelse för elevernas möjligheter att ta ansvar har då elevernas sociala 

bakgrund i vårt utbildningsorienterade samhälle? Bourdieu (1980), som 

visserligen utgått från det franska samhället i sin forskning har ändå en beprövad 

relevans i internationell pedagogisk forskning. Hans resultat är användbara för 

att kunna dra slutsatser utifrån nationella förutsättningar. Han hävdar att ett 

utbildningsorienterat samhälle skapar svårigheter för människor i de 

underordnade klasstrukturerna. Om människor kommer från enklare 

förhållanden med ambitioner att nå en högre position, kommer de att möta 

många svårigheter. Jan Carle & Hans-Erik Hermansson (1998) hävdar att många 

förmår inte heller upptäcka att de måste omforma de erfarenheter och den 

livsinställning de fått genom sitt sociala ursprung till det som andra 

samhällsklasser mer eller mindre föds in i (s.383). Nyckeln till framgång 

handlar ofta om ett anpassningsarbete. Bourdieu (1984) tar sin utgångspunkt i 

reproduktionsbegreppet där relationen lärare-elev handlar om att överföra, 

omvandla och tillägna sig det symboliska kapital som är av central betydelse för 

en högre social position (s.141). Han tar avstånd från skolans föreställning om 

likvärdiga möjligheter för alla oavsett social bakgrund och visar i sina studier att 

utbildningssystemet och skolans pedagogik framför allt är till för den övre 

medelklassens barn. 

 

Även Bernstein (1977) diskuterar hur skolans pedagogik gynnar respektive 

missgynnar eleverna utifrån deras sociala bakgrund (se kapitel 5). Den osynliga 

pedagogiken innebär i korthet en pedagogik som ger elever viss makt över 

arbetsinnehåll, organisation och tempo och där lärarens makt och kontroll är 

implicit vilket beskrivs gynna medelklassens barn respektive missgynna 

arbetarklassens barn.  Bernstein beskriver även något han kallar ”den nya 
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medelklassen” (se Henry Egidius, 2002). Denna medelklass har, enligt 

Bernstein, ett öppet sinne för pågående samhällsförändringar och är orienterad 

mot en integrerad samlevnadskod. Det innebär en skola där barnens lärande i 

huvudsak ska handledas, stödjas och underlättas. När barnen ur den nya 

medelklassen kommer till skolan är de vana hemifrån att bli behandlade som 

självstyrande individer med rätt att ta personliga initiativ. De är inställda på den 

osynliga pedagogiken och en ledning som ligger inbakad i lärar- och 

föräldrarollen (Egidius, 2002, s.87). Hur anpassas då undervisningen till varje 

elevs förutsättningar och behov med fokus på elevernas sociala bakgrund och 

har eleverna möjligheter till en likvärdig utbildning? Kan det, i enlighet med 

Bernsteins teorier, även medföra problem i mötet mellan föräldrar och skola 

beroende på skilda värderingar och syn på skolans roll och uppdrag?     

 

Ingen av lärarna problematiserar i någon större utsträckning elevernas sociala 

bakgrund dock nämns två enskilda elever speciellt. En av dessa elever är Lars, i 

skolår ett, med annan etnisk bakgrund och en generell problematisk social 

situation. Föräldrarna är skilda och ingen av dem har för tillfället något 

stadigvarande arbete. Den andra eleven, Marie i skolår sex, har föräldrar med 

begränsade möjligheter att hjälpa henne med skolarbetet men detta kan enligt 

både lärarna och skolledarna delvis kompenseras av skolans organiserade 

läxhjälp.  

 

Skolledaren Frida-Lena understryker att kommunen använder just föräldrarnas 

studiebakgrund som ett kriterium till resursfördelningen. I Skolverkets (2007) 

lägesbedömning problematiseras frågan om föräldrarnas utbildningsnivå som en 

viktig bakgrundsfaktor för elevernas skolresultat. Skolan måste se allvarligt på 

detta och ta sitt ansvar enligt Skolverket. Kan det ansvaret tolkas som och 

innebära en strävan mot en synlig pedagogik som kännetecknas av en stark 

klassifikation som innebär väl avgränsade ämnen och lärare som arbetar 

självständigt och bedömer elever utifrån tydliga kriterier för vad som noggrant 

ska mätas? Kan dessa strävanden i så fall relateras till skolans nuvarande 

styrdokument eller är vi på väg mot förändrade villkor för skolans mål och 

uppdrag? Mycket i den politiska retoriken kring skolan antyder en sådan 

utveckling med återkommande ”back to basics” argument (se kap. 1).  

 

Trots att forskningen hävdar att den sociala snedrekryteringen i vårt 

utbildningsorienterade samhälle består saknas det en tydlig offentlig diskussion 

om skolans uppdrag och ansvar i relation till elevernas sociala bakgrund. 

Eriksson & Jonsson (2002) menar att skolsystemets vaga struktur är orsaken till 

den sociala snedrekryteringen och förklarar det med att ju klarare ett 

skolsystems struktur är desto mindre bör högre socialgruppers kunskap om 

skolsystemet betyda (s.214). De anser att den vaga strukturen döljer ett dolt 

system av medelklassvärderingar vilket resulterar i ett underförstått normsystem 
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som missgynnar barn från lägre socialgrupper (s.214). 

 

Österlind (2005) har i studier av ett elevperspektiv på ”eget arbete” 

problematiserat relationen förhållningssätt och social bakgrund. Förutom frågan 

om föräldrarnas yrken ställde hon frågor till eleverna om familjernas boende, 

semestervanor och fritid. Hon menar att när det gäller att finna indikatorer på 

familjens ekonomiska, kulturella och sociala kapital säger inte föräldrarnas 

yrken allt om familjens livsstil och levnadsvillkor. Klassificeringen av 

föräldrarnas yrken bygger på SEI, Socioekonomisk indelning (se SCB, 1989). 

Efter en del kritiska synpunkter har varianter på denna utvecklats. GOLD, 

Gothenburg Educational Longitudinal Database, har konstruerat något som 

benämns hushållskod. Den innebär att den förälder som har högst yrkesstatus 

blir utslagsgivande för hushållets kod. Min studie utgår från SEI´s koder med 

tillägg av den rekommenderade hushållskoden vilket medför tre kategorier; 

arbetare, lägre tjänstemän och högre tjänstemän (se bil.3). 

 

Socialgruppskategorisering i min studie, resulterar i sex familjer av kategorin 

högre tjänstemän, tio familjer lägre tjänstemän samt åtta arbetarfamiljer. 

Angående boende, semestervanor och fritid ställdes frågor till informanterna (se 

bil.1). Ett förväntat resultat var att majoriteten av arbetarfamiljerna bor i 

lägenhet medan majoriteten av de högre tjänstemännen bor i villa eller radhus. 

När det gäller familjernas semestervanor visade det sig att de som ofta, fem till 

tio gånger, rest utomlands på semester är de högre tjänstemännen. Det finns 

uppenbart både resursstarka och mer resurssvaga familjer bland mina 

informanter. De resursstarka familjerna bor i villa eller radhus, har två bilar och 

reser ofta utomlands. De mer resurssvaga bor både i lägenhet och villa, har 

oftast en eller ingen bil och reser aldrig utomlands. I den resurssvaga gruppen 

finns också de två föräldraparen som inte har möjligheter att kunna bistå sina 

barn i deras skolarbete.  

 

Elevernas ålder 

Ziehe (1989) problematiserar den växande klyftan mellan elevernas 

livssammanhang och undervisningens mål. Han menar att traditionell 

undervisning utgår från felaktiga föreställningar. En av dessa är att de 

formulerade målen för undervisningen och elevernas upplevda verklighet kan 

likställas. Ytterligare en felaktighet är att man i skolan likställer ålder med 

levnadskompetens vilket innebär att de äldre antas besitta och de yngre sakna 

kunskap. Hur har då skolans organisation, utifrån elevernas ålder, vuxit fram? 

 

Hartman (2005) redogör för 1842 års folkskolestadga och dess ambitioner om en 

sexårig folkskola. Han menar att det av bland annat ekonomiska och politiska 

orsaker tog 100 år innan den var införd. Denna folkskola förutsatte att barnen 

skulle kunna läsa hjälpligt när de började skolan (s.45) vilket inte var fallet. För 
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att avhjälpa detta inrättades 1860 så kallade småskolor där barnen fick sin allra 

första undervisning av många gånger helt outbildade men, enligt Hartman, 

skötsamma småskollärarinnor. 1946 års skolkommission arbetade för en 

enhetsskola med huvudsyftet att skapa en demokratisk skola för alla. Detta 

resulterade i grundskolereformen som med Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1962) 

fick sin första läroplan. Grundskolan skulle vara en sammanhängande enhet med 

tre stadier och tre olika lärarkategorier. Beteckningarna ändrades från 

småskollärare, folkskollärare och adjunkt till lågstadielärare, 

mellanstadielärare och ämneslärare (Hartman, 2005, s.52). Skolan hade fått en 

tydlig stadieindelning som, skulle det visa sig, var svår att förändra. 

Grundskollärarutbildningen, som lanserades 1988, avsåg att förändra 

stadieindelningen genom att införa utbildning för tidigarelärare, år 1-7, och 

senarelärare, år 4-9. Hartman ställer sig frågan hur man bryter en historiskt väl 

förankrad utbildningstradition (s.154). Han ställer sig tveksam till statsmaktens 

möjligheter att kommendera fram ett sådant traditionsbrott.  

 

Dagens skolverksamhet kan fortfarande beskrivas som stadieindelad och denna 

studies skola är ett tydligt exempel på en skola med ett lågstadium, ett 

mellanstadium och ett högstadium. Hartman (2005) diskuterar och 

problematiserar även lärarutbildningen i relation till kulturarv och 

kunskapstraditioner. Han beskriver de olika traditionerna som ämnesrationalitet, 

didaktisk rationalitet och omsorgsrationalitet. Dagens skola generellt och denna 

studies skola speciellt kan sägas inrymma alla de tre traditionerna.  

 

Skolledaren Frida-Lena talar om förskolan som en omsorgsrationalitet som 

handlar om att med sina kunskaper om barn leva för dem och följa deras 

utveckling. På låg- och mellanstadiet råder den didaktiska rationaliteten vilken 

innebär att kunna undervisning och kunna vara lärare. Högstadiet kan 

avslutningsvis sägas representera det Hartman benämner ämnesrationalitet som 

innebär att ämnet och lärares ämneskunskaper är det centrala. Mellan de tre 

rationaliteterna finns dock inga vattentäta skott.  

 

Studiens skolår ett klass kan sägas befinna sig i gränslandet mellan omsorgs- 

och didaktisk rationalitet eftersom verksamheten har organiserats i nära 

samverkan med förskola och fritids. I skolår sex kan hävdas att den didaktiska 

rationaliteten råder med inslag av ämnesrationalitet främst genom skolans försök 

att organisera mellanstadieverksamheten i arbetslag med olika ämnesansvar som 

skolledare Lars-Martin beskriver att: När dom kommer upp i 6:an är det lite av 

ett ämneslärarsystem. Avslutningsvis representerar år åtta en tydlig 

ämnesrationalitet där ämnet är det centrala.   

 

Vilken betydelse har då de tre rationaliteterna för undervisningen och lärandet? 

Kan det vara möjligt att också betrakta skolämnena i sig utifrån skilda 
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rationaliteter?  I mina tidigare studier (Kling Sackerud, 2006) genomfördes en 

språkanalys och jämförelse av kursplanerna i matematik och svenska. Den 

visade på tydliga språkliga skillnader både utifrån vad en önskvärd elev är 

(adjektiv) och hur eleven når det önskvärda (verb). Kan det vara så att skilda 

värderingar av skolans ämnen också medför att ämnesrationaliteten tolkas och 

uttrycks på olika sätt? 

 

Hur kan då samspelet mellan och mötet av de tre identitetsordningarna kön, 

klass och ålder beskrivas och analyseras? Med elevenkäterna och de teoretiska 

referensramarna som utgångspunkt och bakgrund analyseras frågorna om 

elevernas syn på sin fritid, skola och framtid med ambitionen att balansera de tre 

dimensionerna mot varandra i studiens aktuella kontext. 

 

Intersektionalitet 

I stort sett alla elever anser att kompisar är viktigast med tanke på fritiden. Alla 

skolår ett elever beskriver dessutom leken, både med kompisar och i ensamhet, 

som viktig medan den dominerande sysselsättningen för eleverna i skolår sex 

och åtta är idrott, TV-spel och datorn oavsett kön och klass. Fritidsaktiviteterna 

varierar mellan könen i skolår ett enligt elevernas beskrivningar. De tre pojkarna 

har exakt samma fritidsintressen; lek och TV-spel, medan flickorna visar en 

större spridning av sina intressen. Bland annat spelar flickorna olika spel, leker 

med sin katt, ser på film och myser. Variationen kan antingen relateras till att 

flickorna har ett mer varierat fritidsutbud eller att de har en större förmåga att 

språkligt uttrycka sig. Det kan också bero på att de helt enkelt har en större lust 

och vilja att svara på de frågor som ställs.  

 

På frågan vad eleverna tycker om att gå i skolan tycker alla skolår ett elever att 

det är bra och kul. Samma svar gäller även för alla skolår sex flickor medan de 

två pojkarna (kategori; arbetare se bil.3) tycker att det är så där och den tredje 

pojken, Manne (kategori; högre tjänstemän), uttrycker att han älskar skolan. I år 

åtta kan generellt sägas att svaren på hur det är att gå i skolan varierar från 

jobbigt, ganska bra till det är väl så där. Det är för dessa elever större 

samstämmighet bland de tre pojkarna än bland de fem flickorna. Tre av 

flickorna (kategori; arbetare) har en mer negativ inställning och uttrycker både 

att det är jobbigt och tråkigt medan de två andra (kategori; lägre tjänstemän) 

anser att det är ganska OK och att man kan lära sig en hel del av att gå i skolan. 

Sammanfattningsvis visar mina resultat att en senare års skolflicka med 

arbetarklassbakgrund inte beskriver skolan som en positiv och stimulerande 

miljö.  

 

Ordval och uttryck om vad eleverna anser om skolan kan delvis förklaras och 

förstås utifrån det eleverna betraktar som socialt accepterat i sin åldersgrupp. De 

starka positiva känslorna uttrycks av de yngsta barnen medan känslorna svalnar 
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med stigande ålder med undantag för Manne (kategori, högre tjänstemän) i år 

sex. Han uttrycker att han älskar det mesta som har med skolan att göra och 

beskriver hela sin livsvärld med ett positivt och varierat språk. 

 

När det gäller elevernas favoritämnen dominerar de estetiska ämnena (se Eleven 

och skolan). Inställningen till skolämnet matematik visar på en tydlig förändring 

från skolår ett till skolår åtta. I skolår ett anser majoriteten av eleverna, oavsett 

kön och klass, att matematik är det bästa ämnet i skolan medan det i skolår sex 

endast är tre av åtta som har den inställningen. Av dessa tre är en flicka (högre 

tjänstemän) och två pojkar (lägre och högre tjänstemän). Resultaten, i skolår sex, 

ger indikationer på betydelsen av elevernas sociala bakgrund eftersom ingen av 

de fyra eleverna (arbetare) favoriserar skolämnet matematik. I skolår åtta nämns 

matematik endast av tre elever. Av dessa kommer matematik i första hand för 

två (flicka och pojke) medan den tredje eleven (flicka) placerar matematik som 

alternativ tre. Slutsatserna av dessa resultat kan inte relateras till kön eller klass 

utan kan ur ett åldersperspektiv tolkas som att eleverna uttrycker att 

matematiken förlorar sin betydelse och position över tid. 

 

Ett av elevernas framtidsperspektiv beskrivs utifrån deras drömmar och visioner 

om presumtiva yrke. De yngsta flickorna uttrycker en tydligt kontextualiserad 

och varierad beskrivning som exempelvis att jobba i djuraffär eller som Lova 

uttrycker: att jobba på Lekbiten eller på BB. Pojkarna är mer yrkesspecifika och 

de vill bli polis eller pilot med undantag för Leif (högre tjänstemän) som tar det 

jobb som finns. Bland eleverna i år sex varierar yrkesdrömmarna både över 

klass- och könsgränserna och majoriteten beskriver välbetalda alternativt 

konstnärliga yrkesambitioner. Det enda undantaget i denna grupp är Mikaela 

(arbetare) som kan tänka sig att antingen bli artist eller bilmekaniker. I skolår 

åtta vill alla tre pojkarna bli idrottsproffs medan flickornas planer har dämpats i 

förhållande till flickorna i skolår sex och överensstämmer mer med flickorna i 

skolår ett. De flesta flickorna i skolår åtta uttrycker önskningar om att arbeta 

med människor eller djur.  

 

Studien visar att det i undersökningsgruppen råder tydliga könsskillnader i 

skolår ett och åtta och att eleverna uttrycker att yrkesvalet har vissa 

begränsningar medan det för i stort sett alla elever i skolår sex saknas hinder och 

bara finns möjligheter. En förklaring kan ses utifrån hur åldern påverkar 

inställningen till livsvärlden och möjligheterna. I skolår ett ligger yrkesframtiden 

så långt bort i tid och elevernas drömmar relateras tydligt till den sociokulturella 

kontexten och deras vardagsvärld. I skolår åtta har eleverna redan gjort en del 

inriktningsval till exempel dans och media och yrkesframtiden tycks ha kommit 

närmare eleverna och deras livsvärld. Eleverna i skolår sex kan sägas 

representera det Goldinger (1985) beskriver som den tidiga tonårstiden vilken 

innebär både spänning och undran men även förhoppningar och möjligheter 
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vilket eleverna tydligt uttrycker.                             
 

Från elevernas förutsättningar i ett individperspektiv blir det värdefullt att även 

belysa förutsättningar i ett bredare skolperspektiv. 

 

Förutsättningar i ett skolperspektiv  
Utifrån observationerna och intervjuerna görs en beskrivning och analys av 

skolan med stöd av Bernsteins (1977) teorier. De grundläggande begreppen i 

analysen är klassifikation och inramning. 

 

Ett tydligt maktförhållande råder i alla tre klassrum. Det är läraren som styr 

verksamheten och det verifieras av eleverna i intervjuerna. Ämnesuppdelningen 

är tydlig i alla tre miljöer men med visst undantag för skolår ett, som har 

huvudsakligt fokus på matematik, svenska och estetiska ämnen vilket möjliggör 

viss ämnesintegrering. På det stora hela kan man tala om stark klassifikation 

men med viss reservation för skolår ett verksamheten. 

 

Inramningen beskriver hur skolans aktörer kontrollerar tidsanvändningen, 

undervisningsinnehållet samt arbetets organisering. Generellt kan sägas att en 

stark inramning karaktäriseras av lärares handlingsfrihet och ett reducerat 

elevinflytande. På skolan har läromedelsfrågan diskuterats under lång tid. I 

skolår 7-9 har man, enligt både skolledarna och den intervjuade läraren, inte 

kommit överens om ett gemensamt läromedel utan det finns ett arbetslag som 

har gjort ett eget val. Detta ses av de intervjuade som något icke-önskvärt och 

handlar om att försvaga den kollektiva starka inramningen. I skolår 1-6 

verksamheten har man kommit överens om ett gemensamt läromedel vilket gör 

inramningen stark. Orsaken till att läromedelsfrågan blivit viktig handlar om 

undervisningsinnehållet. Det som är tydligt är att det är läromedlet som är det 

mest väsentliga i matematikarbetet och det som i mycket stor utsträckning styr 

verksamheten. Återigen utgör skolår ett undantaget där läroboken endast utgör 

det som kallas baskurs medan det hela tiden finns stort utrymme för andra val av 

innehåll. 

 

Lärarna styr, i alla tre miljöer, både tid och tempo. De redovisar en tydlig 

planering av tiden och ger indikationer på vilket arbetstempo som är lämpligt. 

Läxor existerar inte i skolår åtta men implicit innebär det att eleverna uppmanas 

att ta hem om tempot inte hålls. I skolår sex är det ett veckobeting som råder och 

det är den läxa som gäller för veckan. I skolår ett har man en baskurs som alla 

ska hinna, och hinner enlig läraren, på lektionstid. Den tid som kvarstår används 

till annat matematikarbete och veckans läxa i matematik utgörs inte av 

läroboken. Organiseringen av arbetet i klassrummet är även det lärarstyrt vilket 

verifieras i både elev- och lärarintervjuerna. Med utgångspunkt i 

tidsanvändningen, undervisningens innehåll samt organisering kan det 
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konstateras att det råder en stark inramning. Ett inslag i undervisningen som 

dock i viss utsträckning motsäger detta är arbetet med praktisk matematik. Tiden 

och det generella innehållet i detta arbete har visserligen en stark inramning men 

med möjligheter för eleverna att påverka och välja innehåll.  

 

I alla tre miljöer finns olika grader av elevinflytande vad gäller arbetstakt, 

ordningen som är lämplig för att genomföra arbetsuppgifterna på och val av 

arbetssätt. Elevinflytandet syns starkast i de tidiga skolåren men verkar avta med 

högre ålder på eleverna. I skolår sex beskriver Malte detta med att: Det var mer 

förut för nu finns det inte tid att göra annat. Vi har bara ett eller två fria veckans 

arbete annars gör vi raka spåret hela tiden. Tid till gemensamma 

klassdiskussioner avtar också med stigande ålder. I skolår ett och skolår sex 

verksamheten finns många gemensamma tillfällen för kommunikation och 

lärande medan läraren i år åtta endast har tre matematiktillfällen i veckan att 

tillgå.  

 

Eleverna i skolår åtta beskriver i intervjuerna att de mycket sällan tar hem och 

arbetar med matematik och att det blir protester i klassrummet om läraren ägnar 

för mycket tid till genomgångar och samtal. Argumentet är att eleverna vill 

utnyttja lektionstiden för att slippa ta hem. Detta kan synas intressant bland 

annat med avseende på Gunnar Sjöbergs (2006) studier av hur stor del av 

lektionstiden eleverna är aktiva och arbetande. Om man i enlighet med 

Bernsteins teorier ser läroplanen som det tydligaste uttrycket för samhällets syn 

på utbildning blir det utifrån de ovan relaterade förutsättningarna en orimlighet 

ja kanske rent av en paradox att förverkliga läroplanssträvandena att 

matematikutbildningen skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande 

efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem (SKOLFS 

2000:135, s.1). 

 

I skolledarintervjuerna framkommer det önskemål om en svagare inramning 

utifrån de organisatoriska intentionerna gällande skolår 7-9. Lärarlagen är 

organiserade ämnesintegrerat med ambitionen att eleverna ska möta så få lärare 

som möjligt vilket också innebär att lärarna har färre elever på sitt ansvar. Med 

detta får man starkare elevfokus. Denna organisation har inte genomförts 

smärtfritt och diskussioner förs fortfarande med utgångspunkt i fördelar och 

nackdelar för de olika aktörerna. Bernstein & Lundgren (1983) menar att i en 

modern skola är sannolikheten stor att en rad olika koder existerar samtidigt och 

det visar ”min” skola tydliga indikationer på. Skillnaderna kan i huvudsak 

relateras till elevernas ålder. I de allra tidigaste skolåren finns fler indikationer 

på en integrerad kod medan skolledarna i sina visioner bara delvis vill försvaga 

samlingskoden i de övriga skolåren främst med utgångspunkt i elevernas 

inflytande över sitt eget lärande. Skolledaren Lars-Martin säger: Alltså vi har 
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nog pratat mycket om det. Jag har varit lite tjatig på det för jag tror det är en 

utav framgångsfaktorerna, en överlevnadsfråga att vi har eleverna med oss. Har 

vi inte det alltså då kan det bli hur jobbigt som helst. Slutsatser man kan dra av 

detta handlar om att Lars-Martin vill se delar av en integrerade kod i skolans 

dominerande samlingskod.  

 

Skola och utbildning utgör en viktig del av hela vårt samhälle. Hur påverkar då 

det omgivande samhället skolan och elevernas möjligheter? För att belysa detta 

ställs frågan om elevernas förutsättningar i ett samhällsperspektiv. 

 

Förutsättningar i ett samhällsperspektiv   

Skolans uppdrag i ett samhällsperspektiv problematiseras i analysen av lärar- 

och skolledarintervjuerna (se bil.2) med utgångspunkt i Hargreaves (1998) och  

Ziehes (2000) teorier (se kapitel 1). Hargreaves (1998) hävdar att den 

postmoderna världen är snabb, komprimerad, komplex och osäker vilket innebär 

enorma problem och utmaningar för vårt modernistiska skolsystem och för 

lärarna som arbetar där. Ziehe (2000) menar till exempel att skolan ska sluta 

lyfta ner allt på ett vardagligt plan och satsa på det icke självklara. Skolan måste 

erbjuda kontrasterande erfarenheter. 

 

Vad anser då lärare och skolledare i denna studie vara skolans uppdrag? Ska 

skolan ligga i utvecklingens framkant eller ska skolan kontrastera det omgivande 

samhället och erbjuda någonting helt annat? De två citaten (se bil.2) fick vara 

utgångspunkten för lärarna och skolledarnas reflektioner över dessa 

frågeställningar. Vid analysen av lärar- och skolledarintervjuerna träder tre olika 

ingångar och perspektiv fram. Dessa kan kategoriseras som elevfokus, 

lärarfokus och skolfokus. Elevfokus handlar om struktur, valmöjligheter, 

delaktighet och kontrast, lärarfokus har tyngdpunkt på arbetssätt/arbetsformer 

och läromedel och skolfokus handlar om att anknyta, fördjupa, definiera och ge 

motpoler.  

 

Lotta, lärare i skolår ett, och skolledaren Marie-Helen uttrycker ett elevfokus. 

Lotta sätter eleven i centrum och ställer detta mot den omgivande postmoderna 

världen. Skolledare Marie-Helen har även hon starkt elevfokus men utan att 

problematisera det omgivande samhället.  

 

Maria, lärare i skolår sex, och skolledaren Frida- Lena representerar ett 

lärarfokus. För Maria innebär det att ämnesinnehållet och valet av arbetssätt och 

arbetsformer är det centrala. Skolan representerar för henne det den alltid har 

gjort och ställs inte i relation till det omgivande samhället. Hon har med detta 

perspektiv sällskap av skolledare Frida-Lena, som ansvarar för de allra tidigaste 

skolåren. Hon problematiserar dock det omgivande samhället i viss mån.   
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Skolår åtta´s lärare, Hanna, och skolledare Lars-Martin uttrycker ett skolfokus. 

Hanna ser skolan i samhället genom att kontrastera modernismen och 

postmodernismen. Hon får delvis medhåll av skolledaren Lars-Martin som även 

anser att skolan i högre grad måste anpassa sig till det omgivande samhället.  

 

Med sitt elevfokus problematiserar läraren Lotta eleven i det postmoderna 

samhället. Eleverna upplevs vara mer splittrade och oroliga och skolan borde 

verka som en motkraft till detta. En tydlig struktur blir för henne ett sätt att 

skapa lugn både för och inom eleverna. I denna struktur måste elevens lärande 

vara det centrala och de måste ha möjligheter till egenansvar och inflytande, 

menar hon. Inramningen av skoldagen är viktig och Lotta anser att här ska det 

vara att man vet. Man kommer in hit och har på lugn musik. Man sitter tyst till 

jag säger god morgon, ja att det följer en viss rutin. Eleven måste i både ord och 

handling få vara i centrum och ett viktigt inslag är det hon kallar ”på hjärtat”. 

När eleverna satt sig i bänkarna på morgonen, uppmuntras de att berätta om 

sådant de har på hjärtat. Det kan handla om allt från att ett marsvin har dött till 

något som hänt på väg till skolan eller om en läxa som varit svår. Vid dessa 

situationer och i det vardagliga skolarbetet är det för Lotta viktigt att vara tydlig 

i sitt ledarskap. Hon upplever att eleverna många gånger har svårt att vara 

fokuserade och att de behöver vägledning i det arbetet. Ledarskapet handlar 

också om att upprätthålla en distans mellan hem och skola med tanke på det 

särskiljande i föräldra- och läraruppdraget. Hon säger ofta att hon är fröken och 

att i klassrummet behöver eleverna inte bekymra sig över vem som leder och 

organiserar arbetet för det är hennes ansvar.  

 

De senaste 15 åren har hon sett en förändring med avseende på elevernas 

agerande hemma och i skolan. Förr, menar hon, då man hade 

utvecklingssamtalet då var det ganska ofta föräldrar som undrade hur det går. 

Händer inte det i skolan att dom blir så arga eller? Eleverna var mycket mer 

utagerande hemma men visade upp helt andra sidor i skolan. Idag beskriver hon 

det motsatta förhållandet. Föräldrar förvånas över att få höra att deras barn inte 

gör det de ska, inte sitter stilla och vägrar lyssna på de vuxna. Skolan får ett 

annat och kanske utvidgat fostransuppdrag vilket ställer nya krav på lärarrollen 

och ledarskapet i klassrummet. 

 

För Marie-Helen, skolledare med ansvar för mellan och högstadiet, är elevens 

lärande och sociala trygghet det centrala. I lärandet måste skolan ansvara för att 

ge eleverna utmaningar i den närmaste utvecklingszonen (se Vygotskij, 1999). 

Hon menar att det ska vara svårare än vad jag egentligen greppar. Skolan ska 

naturligtvis följa med i samhällsutvecklingen men har ett stort socialt ansvar 

som aldrig får glömmas bort. Finns en fungerande social omvårdnad om 

eleverna så finns även en trygghet vilket för henne är den viktigaste faktorn för 

att lärande ska kunna ske. Hon menar att har man bara grundat ordentligt med 
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en trygghet så kan du nästan ge dom (eleverna, min anm.) vilka utmaningar som 

helst. Finns den grunden kan barnen lära sig och utvecklas för de både kan och 

vill långt mycket mer än vi vuxna många gånger tror, anser hon. Elevrollen 

handlar i dagens postmoderna samhälle inte som förr om plikttrogenhet och 

punktlighet utan det som i dagens skola framhålls som eftersträvansvärda 

egenskaper är att vara självgående, flexibel och lärande (Carlgren, 2005, s.33).   

 

Lärarfokus handlar i grunden om den didaktiska rationaliteten (se Hartman, 

2005). Utbildningstraditionellt kan det ses som att ta del av forskning och 

utveckling av lärares kunskap med mål att kunna genomföra undervisning. De 

didaktiska frågorna som fokuseras i intervjuerna handlar om ämnesinnehållet 

(vad-frågan) och arbetssätt/arbetsformer (hur-frågan). Ämnesinnehållet har en 

vidgad betydelse eftersom det även innefattar styrdokumentets övergripande 

värdegrundsinnehåll och mål (se SKOLFS 1994:1).    

 

Maria, lärare i skolår sex, menar att elever är olika och måste därför uppmuntras 

och utmanas på olika sätt. Skolämnena måste inte med nödvändighet 

vardagsanknytas utan skolan ska vara något annat än vardagen. Det viktigaste är 

att kunna individualisera undervisningen. Eleverna har olika strategier för att 

lära sig och här måste läraren kunna anpassa arbetssätt och arbetsformer så att 

de stimulerar den enskilda eleven. Om läromedel anser Maria att: Det är klart vi 

har läroböcker, däremot så har vi inte till exempel sådana här arbetsböcker, du 

vet, som man hade förr i So och sånt. I de ämnena används andra mediala 

verktyg såsom kartor och datorn. Att inte ha en lärobok i exempelvis engelska 

och matematik skulle vara både tidskrävande och försvårande men ibland kan 

det ju vara så att man själv som lärare blir less på boken och man gör nåt helt 

annat. Det mer fria arbetssättet där eleverna själva får söka kunskap passar, 

enligt henne, bättre i de samhällsorienterande ämnena. En genomgående 

uppfattning hos både lärare och skolledare är dock att det är viktigt att ge 

eleverna tid att tänka och Maria uttrycker att: Barn behöver också kunna sitta i 

lugn och ro bara för att själv fundera. Skolan ska kunna vara en lugn och trygg 

miljö där alla elever får en chans att växa i sitt lärande. I denna miljö finns 

värdegrundsfrågorna om att visa respekt och allas lika värde som fundament i 

den grundsyn Maria vilar sitt klassrumsarbete på.    

 

Skolledare Frida-Lena har också lärarfokus men med frågan om autenticitet som 

det centrala. Undervisningen måste kännas viktig för eleverna och det material 

som används måste tekniskt vara i tiden. Det material och de mediala verktygen 

som introducerades i skolan på 50- och 60-talet finns fortfarande kvar medan 

samhällsutvecklingen är ju så mycket längre bort. Skolan måste helt klart 

uppdatera både teknik och arbetsmaterial för att av eleverna ses som trovärdig. 

På skolan, berättar hon, finns IT och media som ett prioriterat område och ett 

tålmodigt utvecklingsarbete bedrivs av skolledarna. Det handlar inte om att bara 
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se till den tekniska utvecklingen generellt utan för skolan gäller det att ligga i 

framkant vad gäller teknik och metoder som är anpassat för verksamhetens 

behov. Det ska framförallt vara användbart och relevant för skolverksamheten. I 

skolans perspektiv innebär det även att få med förskolepersonalen i denna 

diskussion och även få dem att se och inse teknikens möjligheter i sin egen 

verksamhet, menar hon. 

 

Den postmoderna läraren har gått från ett kunskapsförmedlande uppdrag till att 

vara elevernas ”coach” eller ”guide” menar Lars Naeslund (2005). Han anser att 

den postmoderna pedagogiken handlar om modifierad privatundervisning och 

betjäning som utmärkande drag (s.118). Läraren har metaforiskt beskrivits som 

en bläckfisk som har många bollar i luften. Naeslund avslutar med frågan om det 

kommer att krävas att den postmoderna pedagogen, som vägvisare till eleverna, 

omvandlas till en ännu större bläckfisk- med längre och starkare armar (s.118). 

I diskussionen om lärares roll och professionella uppdrag blir det viktigt att 

problematisera hur den ”nya” begreppsapparaten med läraren som coach, guide 

och bläckfisk ska kunna möta och sättas i relation till läraren som en 

yrkesskicklig didaktiker och pedagog.      

 

Skolfokus innebär bland annat att försöka anknyta ett ämnesinnehåll till världen 

och vardagen utanför skolan. I de naturorienterade ämnena finns många 

möjligheter till detta. Hanna, lärare i skolår åtta, menar dock att i skolan kanske 

det bör bli belyst på ett annat sätt. Det som i vardagslivet ter sig självklart får i 

skolan en förklaring och hon förmedlar till eleverna att det är så mycket otroligt 

självklara saker som du redan vet fast nu ja, det är bara namngett på nåt vis och 

definierat. Skolans uppdrag kan sammanfattas med att utnyttja 

vardagskunskapen och göra den till en djupare kunskap. Annars anser hon att 

det finns mycket i skolan som borde utvecklas och som verkligen på ett osunt 

sätt släpar efter samhällsutvecklingen. Visserligen saknas en del hjälpmedel 

medan andra bara finns i skolans värld. Med det sistnämnda menar hon bland 

annat overhead apparaten som snart bara finns kvar i skolans värld. Trots 

skolans eftersläpning anser hon att det kanske ska vara så och att det är ett värde 

i att skolan har sina egna, smått historiska hjälpmedel. Samtidigt tycker jag det 

är lite skönt, det är lite mysigt för det är som så hands-on på nåt vis. Så att det 

här kartan, det här är overheaden och man kan peka och man kan ha sitt 

overhead blad. Alltså det blir otroligt konkret. Det är klart att ett arbetssätt med 

dessa mediala verktyg inte går lika fort som exempelvis en powerpoint 

presentation men det kanske behövs lite lugn i elevernas stressade och snabba 

värld. Det kanske blir en bra motpol till det här snabba som händer utanför. 

Hon bekymrar sig över på vilket sätt eleverna lär sig fokusera sitt lärande eller 

om det mediala tempot skapar ofokuserade elever. Det här med, ja men du vet 

dom sitter vid datorn och lyssnar på musik och pratar med en kompis och gör 

läxan samtidigt. Men samtidigt vet jag inte hur bra, hur någonting fastnar eller 
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hur fokuserad man kan vara och göra fyra saker samtidigt. Den tekniska och 

mediala utvecklingen ser hon absolut inte som ett hinder utan menar snarare att 

det handlar om vilket ansvar skolan har och tar.  

 

Lars-Martin, skolledare huvudsakligen ansvarig för mellan- och högstadiet, 

diskuterar skolfokus utifrån frågorna om trovärdighet och kontrast. Dagens skola 

tycker han inte kontrasterar vardagen på ett önskvärt sätt. Han syftar då på IT 

och media. Medan vi i skolan säger att det är textboken som är det centrala så 

lever barnen i en helt annan värld med bilder, ljud, rörliga bilder och allt sånt 

där. Det är viktigt för skolan att diskutera dessa frågor och det utgör ett viktigt 

utvecklingsarbete. Det handlar om skolans trovärdighet i elevernas ögon, menar 

han. Skolan måste sluta att enbart fokusera läroböcker och våga använda den 

nya tekniken. Eleven som lärande individ kan inte enbart ses ur ett 

konsumentperspektiv utan elever ska också kunna få producera. Han håller helt 

med Ziehe (2000) när han hävdar att skolan måste erbjuda något unikt. Skolan 

ska inte vara som hemma utan måste ses i en speciell och viktig socialt kontext 

för eleverna. Det unika skolan kan erbjuda eleverna handlar om detta 

sammanhang där vi alla är varandras resurser för lärande.  

 

Hargreaves (1998) oroas över en skola och ett samhälle som i allt mindre 

utsträckning bekymrar sig om elevernas karaktärsdaning och sociala och 

emotionella utveckling (s.8). Det handlar snarare om att ungdomarna stimuleras 

till strömlinjeformad anpassning och plugg av baskunskaper (s.8). Skolan måste 

förbereda eleverna så att de får de bästa möjligheterna att lyckas i 

kunskapssamhället. Det handlar bland annat om att de skall kunna bära upp sitt 

eget och andras välstånd och en fråga om rättvisa och delaktighet, dvs. att dessa 

möjligheter skall erbjudas alla elever oavsett ras, bakgrund och inledande 

förmåga (s.249).  

 

En oro som väcks av skolans allt tydligare individfokus handlar, som 

Hargreaves påtalar, om de demokratiska värdena. Skolans styrdokument vilar på 

en stabil värdegrund som inte bara får hemfalla till att bli ytlig retorik utan måste 

genomsyra våra elevers attityder och värderingar i skolan och ute i samhället.   

 

Sammanfattande kommentarer 
I samtalen med eleverna framstod det tydligt att eleverna väver samman sitt liv 

till en helhet. De fann inga frågor anmärkningsvärda och de hade under 

intervjun heller inga svårigheter att gå från skolmiljö till fritiden och tillbaka till 

skolmiljön igen. Torstensson-Ed (2003) använder väven som metafor när hon 

beskriver att denna väv kan sägas vara en del av den egna identiteten och 

livsvärlden (s.9). 

 

När eleverna berättar om sin familjesituation redovisas att närmare hälften av 
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dem har skilda föräldrar. Nya familjer har bildats och nya syskon har tillkommit. 

Den traditionella bilden av kärnfamiljen känns som ett gulnat fotografi och det 

blir viktigt att förstå hur detta påverkar och har betydelse för våra skolelever. En 

familj bestående av mamma, pappa, två barn, mormor/morfar och farmor/farfar 

är inte så vanlig längre utan bilden ser helt annorlunda ut för många barn. Mats 

beskriver sin situation som att: Hos mamma har jag hennes sambo och fyra nya 

syskon. Hos pappa har jag också två bröder men just nu bor dom inte där för 

pappas flickvän bor på ett annat ställe. Det innebär sex bonussyskon och även 

bonusfar- och bonusmorföräldrar. Kärnan har helt uppenbart utvidgats och 

många elever har idag ett mycket bredare familjenätverk. Begreppen familjen 

och föräldrar har delvis fått en annan form och betydelse vilket skolan måste 

vara medveten om både i sitt möte med eleverna men även i den eftersträvade 

föräldrasamverkan.  

 

I beskrivningen av sin fritid använder eleverna uttrycken här och nu och menar 

att mycket sker spontant och inte särskilt planerat. Det blir uppenbart att 

tidsbegreppen för dagens postmoderna elever fått en helt annan innebörd och 

betydelse. Flera elever beskriver att de sällan har fasta tider utan att de blir 

uppringda på sina mobiltelefoner då det är dags för mat eller någon annan 

aktivitet. Ytterligare några elever berättar att de på eftermiddagarna ofta sitter 

och chattar med både sina klasskamrater och andra kamrater som flyttat till 

andra orter. Den tekniska utvecklingen kan sägas ha både vidgat 

rumsperspektivet och förändrat tidsbegreppet.   
 
I den nationella utvärderingen framkommer det att eleverna uppfattar sig ha 

minst inflytande i de naturorienterade ämnena och matematik. Eleverna i min 

studie uttrycker inte detta explicit men beskriver matematiken som att den alltid 

har sett likadant ut. Hillevi säger att: Alltså man kan ju tycka att det låter tråkigt 

men jag tycker alltså det har ju varit så som hela skoltiden. Från ettan, man 

räknar tal. Så det känns som naturligt. Kan det vara så att den uttalade 

enformigheten till slut har tagit ut sin rätt och lett till att de äldre eleverna i allt 

större utsträckning tycker matematik är tråkigt. Utifrån detta perspektiv skulle 

man kunna uttrycka det som att de snarare anser att det är 

matematikundervisningen som är tråkig vilket har och får en helt annan 

betydelse.  

  

Med avseende på elevernas förutsättningar i ett könsperspektiv ger studien 

implicita intryck av att pojkarna har en normerande position. Detta uttalas 

tydligast av Lotta, lärare i år ett, som menar att ”hjälpfröken” beteendet inte är 

önskvärt. De två andra lärarna fokuserar båda på pojkarna utifrån deras 

kunskaper och prestationer. Pojkarna kan i alla tre miljöer sägas vara i centrum 

trots att de bara utgör en tredjedel av den totala elevgruppen (19 av 55).   
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I studien visar det sig att två tredjedelar av eleverna kommer från lägre och 

högre medelklass. Det blir intressant att fundera över i perspektivet av 

Bernsteins (1977) teori om hur den nya medelklassen har rustat sina barn och 

skolans elever att ta ansvar för sitt skolarbete. Att hemifrån ha erfarenhet av att 

behandlas som självstyrande individer får med all sannolikhet betydelse för 

skolarbetet.  

 

Trots att skolledarna pratar om en F-9 skola med en pedagogiskt holistisk 

ambition visar det sig att det råder en traditionell stadieindelning som innebär ett 

klasslärarsystem i skolår 1-6 och ett ämneslärarsystem i skolår 7-9. Kan det vara 

så att högstadiets ämnesrationalitet blir förvirrande för de tidigare skolårens 

matematikundervisning eller kan man se en röd tråd för lärandet i matematik i 

ett skolår 1-9 perspektiv? 

 

Förutsättningar i ett skolperspektiv visar på att det på skolan existerar olika 

koder samtidigt. Den integrerade koden verkar dominera i de tidiga skolåren och 

samlingskoden i de senare skolåren. Skolledare Marie-Helen uttrycker också en 

vilja att förstärka samlingskoden bland annat genom att i skolår 7-9 använda 

samma läromedel i matematik. Parallellt med detta vill alla tre skolledarna 

samtidigt stärka den integrerade koden utifrån skolans tydliga uppdrag att öka 

elevernas både formella och informella inflytande. Det informella 

elevinflytandet har i skolans kvalitetsredovisning den högsta prioriteten och 

beskrivs med att det informella elevinflytandet över skolarbetet, t ex vara 

delaktig i planering och att sätta upp egna mål behöver utvecklas (s.5). 

 

Skolans mål och uppdrag är tydliggjorda i styrdokumenten och det som kan 

diskuteras och problematiseras är framförallt frågan om hur arbetet ska 

organiseras och genomföras. I jämförelse med skolans tidigare läroplaner kan 

den nuvarande (SKOLFS 1994:1) betraktas som både kortfattad, komprimerad 

och definitivt inte detaljstyrande när det gäller implementeringen av både 

kursplanemål och övergripande värdegrundsmål. Tolkningsarenan ligger relativt 

öppen och i det perspektivet har det visat sig vara intressant att synliggöra 

lärarnas och skolledarnas uppfattningar om skolans roll och funktion i relation 

till det omgivande samhället. I analysen har tre olika perspektiv fått utgöra 

analysgrund beroende på och utgående ifrån informanternas problematisering av 

frågeställningen. En viktig slutsats blir frågan om huruvida skolan ska ligga i 

samhällsutvecklingens framkant eller anta en kontrasterande roll eller kanske 

både och. Det som väljs får i vilket fall stor betydelse för skolutvecklingen och i 

dess förlängning även för skolmatematikens utveckling. 
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9. Diskussion 
Avhandlingens syfte har varit att öka förståelsen för undervisning och lärande i 

matematik genom att studera rum, ansvar och förutsättningar för elevers 

möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i en postmodern tid. Jag har velat 

synliggöra och förstå elevernas möjligheter att ta ansvar för sitt lärande både i 

ett individ-, skol- och samhällsperspektiv. En grundläggande utgångspunkt är 

skolans styrdokument som understryker vikten av att eleverna tar ansvar för sina 

studier och sin inlärning (se SKOLFS 1994:1, s.7 och s.14).  

 

Skolmatematikens syfte och roll i utbildningen har problematiserats, diskuterats, 

granskats och reviderats under lång tid. I dagens politiska debatt har retoriken 

övergått till 1950- och 1960-talets ”back to basics” argument och skolminister 

Jan Björklund talar idag inte längre om skolmatematik som ett kommunikativt 

ämne utan det är snarare räkning, dvs. tillämpning, som det handlar om. De 

svenska skoleleverna presterar inte det samhället förväntar sig och därför måste 

man finna bovarna i dramat för att på så sätt eliminera hinder för utvecklingen 

av den svenska skolmatematikens undervisning och lärande. För Lundin (2009) 

finns det mycket att söka i skolmatematikens väsen i sig och han ser problem 

med att skolmatematikens väg mot praktiska kunskaper går via matematiken. 

Hans sociologiska forskning bidrar utan tvekan till en vidgad syn på 

skolmatematiken och den kan bli ett bidrag till utveckling och förändring vilket 

jag välkomnar. Min grundläggande uppfattning vilar dock på övertygelsen att 

skolmatematikens viktigaste uppdrag är att ge eleverna möjligheter att utveckla 

kunskaper i matematik för att bli goda samhällsmedborgare (se SKOLFS 

2000:135). För att möjliggöra skolmatematikens syfte, roll och mål blir det 

därför viktigt att diskutera och problematisera skolmatematikens utmaningar och 

möjligheter.   

 
Jag inleder detta avslutande diskussionskapitel med att diskutera och reflektera 

över skolans matematikundervisning idag i relation till mina forskningsresultat. 

Elevernas möjligheter att ta ansvar för sitt lärande med utgångspunkt i de tre 

studerade områdena; rum, ansvar och förutsättningar för lärande kommer också 

att diskuteras. Därefter följer kritiska reflektioner över den genomförda studiens 

uppläggning och genomförande samt avslutande tankar om skolmatematiken 

och framtiden, slutord.      

 

Skolans matematikundervisning 

För att förstå vad som format dagens undervisning i matematik har jag utgått 

ifrån Merleau-Pontys (1997) beskrivning och analys av tiden. Han utgår i sin 

beskrivning från betraktandet av ett hus. När han tittar på huset ser han det i 
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nutid men det är också samma hus han såg igår och samma hus som exempelvis 

ett barn och en gammal människa betraktar. Föremålet hus kan alltså betraktas 

utifrån olika tidpunkter och horisonter. Merleau-Ponty uttrycker det som att 

nutiden fortfarande håller både den närmast förflutna tiden och framtiden i sin 

hand. Eftersom den förflutna tiden i sin tur håller kvar den tid som föregick den, 

så övertas och uppfattas hela den tid som förflutit i nutiden. I nuet finns med 

andra ord både den förflutna tiden, nuet och framtiden. Historieprofessorn 

Christina Florin (2004) beskriver detta med att framtiden ligger inbäddad i 

samtiden genom spåren från det förflutna. I betraktandet av den 

skolmatematiska diskursen var det därför angeläget att beskriva och förstå både 

det som förevarit och det som är för att möjliggöra en framtida förändring och 

utveckling.   

 

Vad har egentligen förändrats med avseende på skolans matematikundervisning? 

Med utgångspunkt i skolans styrdokument har det skett en påtaglig förändring. 

Från en skoldebatt under 1940-talet om läroverket i relation till folkskolan till ett 

framväxande av 2000-talets skola för alla. I och med Lpo 94 (SKOLFS 1994:1) 

infördes nya principer för skolans styrning samt en ökad valfrihet för både den 

kommunala huvudmannen, den lokala skolan och den enskilda eleven. 

 

När det gäller målen för skolans matematikundervisning, i styrdokumenten, har 

utvecklingen gått från omfattande beskrivningar av innehållsmoment till 

kortfattade beskrivningar av mål att sträva mot och mål att uppnå för eleverna i 

skolår 3, 5 och 9. Tyngdpunkten har förskjutits från ett omfattande 

innehållsperspektiv till ett pragmatiskt, vardagsanknutet och samhällstillvänt 

perspektiv. Trots de genomgripande förändringarna i skolans styrdokument har 

mycket i den konkreta klassrumskontexten dock inte förändrats.  

 

I de allra tidigaste skolåren ser jag i mina studier dock de största förändringarna. 

Styrdokumenten och kanske även den matematikdidaktiska forskningen verkar 

ha påverkat och medverkat till både förändring av innehåll och arbetssätt. 

Eleverna arbetar med den grundläggande taluppfattningen (se Alistair 

MacIntosh, 2009) och lärarna presenterar olikartade representationsformer för 

eleverna. I individualiseringens anda får eleverna arbeta i egen takt och i dialog 

med sin lärare möjligheter att utveckla sitt lärande. Det förekommer både 

gemensamma och individuella inslag i undervisningen. Denna utveckling kan 

eventuellt förklaras med att lärare i de tidigaste skolåren kunnat förverkliga de 

skolpolitiska intentionerna.   

 

I skolår 4-6 finns undervisningsindikationer som tyder på större fokus på fakta 

och färdighet. Det motiveras med argumentet att det är viktiga förberedelser för 

de kommande matematikstudierna. Läromedlet blir alltmer styrande under dessa 

skolår och lärarens roll, som bland annat Granström (2003) påpekar, har gått 
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från ett didaktiskt ledarskap till ett mer handledande ledarskap. I många klasser 

arbetar man även med eget arbete och det förekommer mer sällan gemensamt 

arbete i matematik. Det gemensamma utgår oftast från det i läromedlet 

rekommenderade och det handlar i huvudsak om förberedelser och genomgång 

av ett nytt kapitel.  

 

För eleverna i grundskolans senare år verkar det inte ha skett några större 

förändringar med avseende på arbetssätt och arbetsformer. Man har oftast tre till 

fyra matematikarbetspass i veckan och läromedlet med sina diagnoser och prov 

är det huvudsakliga arbetsmaterialet. En förändring som dock tydligt påverkar 

matematikundervisningen är införandet av de nationella proven som för år nio 

ställer krav på ett godkännande för möjligheter till fortsatta studier. Det tidigare 

relativa betygssystemet innebar inte ett sådant hinder.  

 

I skolorganisationen finns fortfarande en tydlig gräns mellan skolår 1-3, skolår 

4-6 och skolår 7-9. I skolår 1-6 råder på de flesta skolor klasslärarsystem och 

från och med år sju (i vissa fall redan år sex) finns ett tydligt ämneslärarsystem. 

Trots kommunens och den lokala skolans retorik om ett helhetsperspektiv, en 0-

16 års skola alternativt en F-9 skola, verkar den traditionella indelningen i låg- 

mellan- och högstadium kvarstå och vara det vanligast förekommande. De olika 

systemen verkar medföra organisatoriska hinder för pedagogisk samverkan 

mellan verksamheterna och det synes svårt att utveckla gemensamma 

utgångspunkter för undervisning och lärande i matematik. Här ställs stora krav 

på delaktiga och aktiva skolledare för att möjliggöra en bredare pedagogisk 

samverkan (se Skolverket, 2007). 

 

I mina tidigare studier (Kling Sackerud, 2006) problematiserades effekterna av 

förändringarna i skolans styrdokument. I valfrihetens anda handlar det mycket 

om att se den enskilda eleven. Den kontextuella tolkningen av individualisering 

har genomförts på bekostnad av det gemensamma eller snarare det 

sociokulturella lärandet. Trots att det talas om matematik som ett kommunikativt 

ämne arbetar eleverna till största delen individuellt i läromedlet och det 

gemensamma är snarare undantag än regel. Ansvaret för lärandet i matematik 

läggs på läromedlet och lärarens roll blir som sagt mer handledande än 

pedagogisk/didaktisk.  

 

I Skolverkets (2007) årliga lägesbedömning av skolan understryks läromedlets 

dominans och man ser tydliga brister med avseende på uppföljning och arbete 

med elevernas kunskapsutveckling. En viktig koppling som eftersöks är hur 

matematikundervisningen främjar kunskapsutvecklingen och vad som kan 

förändras och utvecklas. Skolverket hävdar att det för detta ändamål behövs ett 

övergripande analysarbete med både engagerade skolledare och lärare. Något 

som också eftersöks handlar om det informella elevinflytandet som man anser 
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behöver utvecklas. En sådan utveckling blir nödvändig i relation till 

styrdokumentens intentioner om elevernas ansvar för och delaktighet i sitt eget 

lärande. Vem som i skolan har ansvar för lärandet problematiseras av flera 

forskare (se Österlind, 1998; Silén, 2000; Söderström, 2006 m.fl.). Silén hävdar 

att utbildningssystemets ramfaktorer och lärarnas tolkning av dessa är det 

avgörande för frågorna om inflytande, delaktighet och ansvar. Det finns stora 

möjligheter att ge eleverna detta ansvar med utgångspunkt i styrdokumenten. Ett 

av verktygen för detta arbete skulle kunna vara IUP, den individuella 

utvecklingsplanen, som då måste få en aktiv, kommunikativ och 

betydelsebärande roll i arbetet med elevernas kunskapsutveckling. En intressant 

iakttagelse i mina studier är att det endast är en skolledare, Frida-Lena, som 

överhuvudtaget nämner IUP. Detta kan tolkas som att kravet på att en 

individuell utvecklingsplan ska upprättas för alla elever (se SFS 1994:1194) 

snarare blivit ett top-down krav och inte ses som ett användbart verktyg i arbetet 

med elevernas lärande.  

 

I den matematikdidaktiska forskningen problematiseras individualiseringsfrågan 

(se Löwing, 2006) medan frågor om ansvar och inflytande inte tydliggörs utan 

får tolkas mer implicit. Det gemensamma för forskningens fokus kan sägas vara 

lärarens betydelse för elevernas lärande (se Bjerneby Häll, 2006; Johansson, 

2006; Löwing, 2006; Emanuelsson, 2001; m.fl.). Förutom lärarens betydelse 

problematiserar Löwing (2006) även frågan om klassrumskulturer. Hon hävdar 

att den matematikdidaktiska forskningen alltmer inriktats mot frågor om normer 

och värderingar. Normer kan betraktas både explicit och implicit och är av 

avgörande betydelse för elevernas lärande i matematik. Avslutningsvis kan det 

konstateras att forskningen visar på matematikundervisningen som en komplex 

företeelse vilken måste belysas utifrån många infallsvinklar både med fokus på 

klassrumsvillkoren och de samhälleliga styrinstrumenten. Ett sådant perspektiv 

har varit utgångspunkt för min forskning där jag även velat belysa och förstå 

samhällsutvecklingens påverkan och konsekvenser för 

matematikundervisningen. Mina studier visar att dagens samhälleliga fokus på 

den enskilda individen har fått konsekvenser för matematikundervisningen och 

att de råder en tydlig diskrepans mellan styrdokumentens intentioner och det 

som sker i klassrummet. De gemensamma matematiska samtalen som påbörjats i 

de tidiga skolåren lyser med sin frånvaro för de äldre eleverna som nästan 

uteslutande arbetar individuellt med läromedlets uppgifter.  

 

De utmaningar skolmatematiken står inför kan sammanfattningsvis sägas handla 

om individualiseringsfrågan. Hur få möjligheter att ta lärdomar av varandra i ett 

skolår 1-9 perspektiv? Hur minska läromedelsberoendet och återupprätta 

lärarens didaktiska uppdrag? Hur kunna hantera konsekvenserna av att betrakta 

kunskap och lärande i ett samhälleligt och kulturellt perspektiv?    
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Elevernas möjligheter 

För att i perspektivet av elevernas möjligheter att ta ansvar för sitt lärande och 

därigenom öka förståelsen för undervisning och lärande i matematik diskuteras 

rummet, ansvaret och förutsättningarna för eleverna. 

 

Rummets möjligheter  

De tre klassrummen är med avseende på arean ungefär lika stora men beroende 

på både antal elever och elevernas kroppsstorlek upplevs skolår ett rummet som 

det största. I skolår sex har bänkarna möblerats i form av en hästsko vilket också 

är utrymmeskrävande. Ju högre upp i ålder man kommer blir rummen allt mer 

neutrala och opersonliga. Den estetiska inramningen av rummet minskar också 

tydligt i betydelse. I de tidigaste skolåren finns och används en stor mängd 

konkret material vilket även det avtar med elevernas stigande ålder. Förmågan 

att överföra en matematisk idé mellan olika representationer avtar även det i 

betydelse. Miniräknaren som beräkningsstöd är det enda synliga i de senare 

åren. Detta kan ställas mot resultat av den matematikdidaktiska forskningen som 

redovisar att elever lär sig bäst genom arbete med utmaningar och problem med 

konkret material, genom att prata med varandra och läraren om vad de gör och 

genom att förklara hur de tänker (McIntosh, 2008, s.3) För elevens matematiska 

förståelse och utveckling behövs med andra ord användandet av olika 

representationsformer kombinerat med möjligheter till kommunikation i 

klassrumsverksamheten.  

 

Vad innebär en god miljö för lärande? 

Studien visar att läraren är den organisatoriska motorn både med avseende på 

form och innehåll i alla tre klassrum. Tydliga rutiner och ramar för arbetet finns 

i de tre verksamheterna och lärarna visar ett tydligt förhållningssätt till både 

undervisning och elever. Skolledaren Frida-Lena uttrycker sitt pedagogiska 

förhållningssätt med begreppet det kompetenta barnet. Hon menar att det är 

nödvändigt att i skolverksamheten se hela eleven och förstå och utnyttja de 

utvecklingsmöjligheter som finns. I verksamheten för de tidiga skolåren (skolår 

ett och skolår sex) ger klasslärarorganisationen goda möjligheter till detta. 

Förutom det enskilda barnets utveckling och lärande har skolan som 

huvuduppgift att främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar (SKOLFS 1994:1, s.7). Det innebär förutom utbildning 

ett tydligt fostransuppdrag som åligger skolan. I styrdokumentet uttrycks även 

en strävan att skolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 

vilja och lust att lära (s.8). I skapandet av en god miljö för lärande behövs 

mycket gemensam tid till diskussioner och samtal både med tanke på elevernas 

sociala och kognitiva utveckling. I de tidigaste skolårens matematikundervisning 

realiserar och ansvarar läraren för detta medan framförallt skolår åtta 

verksamheten domineras av enskilt arbete i matematikboken. I alla tre 
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klassrumsverksamheterna bedrivs en form av eget arbete med möjligheter för 

eleverna att välja i vilken ordning de fastställda arbetsuppgifterna ska göras. 

Arbetsuppgifterna består av en grundkurs som i varierad grad utgår från 

läroboken. Det gemensamma i lärarnas organisering av arbetet kan beskrivas 

som ett betingarbete. Carlgren & Marton (2000) beskriver beting som att läraren 

ger eleverna arbetsuppgifter som de kan arbeta med i egen takt och som ska vara 

gjorda inom den av läraren stipulerade tiden. Förutom detta ska eleverna i skolår 

ett och sex arbeta med ”det egna målet” som visserligen kan ha ett varierat 

ämnesinnehåll men som enligt lärarna oftast handlar om matematik.  

 

Ytterligare ett inslag i matematikundervisningen, i de tidiga skolåren, är arbetet 

med praktisk matematik. I alla klasser från år ett till år sex har lärarna 

gemensamt beslutat att schemalägga en timme i veckan för detta arbete. 

Motivering till detta ges bland annat av skolledare Lars-Martin som beskriver att 

man bestämt att betona och prioritera praktisk matematik då eleverna får arbeta 

med olika slag av laborativ matematik. Varför detta prioriteras beskrivs av 

läraren Maria som menar att: man kan ju inte bara titta på en bild i en bok för 

att förstå. Eleverna måste få arbeta med konkret material för att utveckla sina 

matematiska kompetenser. Vid de observerade tillfällena anser jag att det fanns 

en hel del som kan och borde utvecklas. Eleverna i skolår sex arbetade två och 

två med varierande och stimulerande arbetsuppgifter. Vad som visade sig var att 

det saknades en genomtänkt och gemensam kommunikation både med avseende 

på form och innehåll. Det förekom inga gemensamma samtal i anslutning till 

dessa praktiska matematiktillfällen. Viktiga och intressanta didaktiska frågor 

skulle kunna vara vad man lär sig och hur det sker. Att arbeta med laborativ 

matematik får inte enbart bli en retorisk fråga utan måste ta sin utgångspunkt i 

elevernas lärande och lärarens didaktiska uppdrag. Malmer (1999) tydliggör att 

ett laborativt och undersökande arbetssätt måste sättas in i ett meningsfullt och 

väl genomtänkt sammanhang och att ett planlöst plockande med material ger 

ingen garanti för att eleverna tillägnar sig matematiska begrepp (s.33).  

 

Dagmar Neuman (1993) har i sin forskning använt kunskaper från 

gestaltpsykologin med perspektivet att lära elever se något som något. Det 

innebär att i problemlösningsarbetet se lösningen genom att upptäcka en 

uppfattbar gestalt i problemet. Ett sådant förhållningssätt, menar hon, kräver ett 

aktivt didaktiskt ledarskap med möjligheter till gemensam matematisk 

kommunikation.  

  

Hur ser då matematikundervisningen ut? 

Matematikundervisningen i skolår sex präglas av gemensamma läromedelstyrda 

genomgångar. Läromedel följs tämligen slaviskt och efter kapitelgenomgång 

vidtar individuellt arbete. Eleverna beskriver att i matte är det bara att köra, att 

räkna på (se kapitel 6). Det verkar finnas en insikt om att det handlar om att 
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tillämpa utifrån ett kvantitativt perspektiv. Mina studier ger en antydan om att 

eleverna har svårt att uttrycka vad de kan och det verkar inte finnas någon tydlig 

strategi från lärarens sida att vara eleverna behjälpliga med detta.  

 

Lärarna i skolår sex och åtta upplever en stor kunskapsspridning i sina klasser 

och skolan har organiserats särskilda undervisningsgrupper i matematik. Med 

andra ord så har man organisatoriskt minskat spridningen och dessutom 

decimerat elevantalet i matematikklassrummet. Ansvaret för elever i behov av 

särskild matematikundervisning har specialpedagogen. Läraren har enbart 

pedagogiskt ansvar för de elever som alltid vistas i matematikklassrummet. 

Detta borde, enligt mitt förmenande, förenkla arbetssituationen för läraren och 

ge utrymmer för mer tid till respektive elev. Trots detta anser lärarna i min 

studie att de har för lite tid. En intressant reflektion under 

klassrumsobservationerna i skolår sex och åtta var att de som avgjort arbetade 

mest intensivt under lektionspassen var lärarna. Detta måste betraktas som en i 

grunden ohållbar situation som även förstärker känslan av otillräcklighet hos 

läraren. Självklart kommer situationen inte att förändras så länge som 

undervisningen bedrivs på detta sätt så det måste till någonting annat. Ett 

perspektiv kan vara att det sociokulturella lärandeperspektivet inte tillämpas i 

någon större utsträckning i matematikundervisningen och att den sammantagna 

kunskapen i klassrummet inte utnyttjas. Dessutom skapar läromedelsberoendet i 

undervisningen en fråga-svar fixering. Eleverna ägnar mycket arbete åt att titta i 

facit och när något inte stämmer så räcker de upp handen och ökar stressen 

ytterligare hos läraren. Dessa arbetsförhållanden kräver en hög 

simultankapacitet hos läraren genom att samtidigt som man hjälper en elev 

samtalar man med ord och gester med andra elever.  

 

Vilken roll har skolledarna? 

I intervjuerna uttrycker alla tre skolledare att lärarna på skolan arbetar 

traditionellt i matematik. På frågan vad det innebär menar de att eleverna till 

största delen arbetar individuellt i matematikboken. Det traditionella beskrevs 

före Lpo 94 (SKOLFS 1994:1) som katederundervisning men representeras idag 

av det som betecknas som individualisering.  I den nationella 

kvalitetsgranskningen (Skolverket, 2003) förklaras denna utveckling utifrån 

tolkningen och konsekvenserna av Lpo 94´s (SKOLFS 1994:1) uttalade 

konstruktivistiska kunskapssyn. Eftersom lärande förutsätter stark egenaktivitet 

ansågs inte katederundervisningen som en framkomlig väg. Lärarens roll måste 

istället förändras, ansåg man, och i stället för att ”förmedla” kunskap skulle 

läraren ”handleda” eleven i dennes lärande (s.37). En konsekvens av detta 

innebar att lärarens undervisande roll starkt nedtonats och att ett stort ansvar 

läggs på den enskilda eleven att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.     

Trots eller med utgångspunkt i det traditionella matematikarbetet menar Lars-

Martin att skolan har ansvar att förändra och utveckla matematikundervisningen.  
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En fundering i sammanhanget blir vem han menar har ansvar för detta eftersom 

alla tre skolledarna uttrycker en tämligen svag kännedom om vad som försiggår 

i matematikklassrummen. De menar att de inte hinner göra klassrumsbesök 

beroende på både egen utbildning och ständigt återkommande lednings- och 

planeringsmöten. Här verkar kartan och verkligheten inte överensstämma vilket 

indikerar nödvändigheten av omprioriteringar av skolledararbetet om målet 

verkligen är att förändra och utveckla matematikundervisningen. Utifrån 

Skolverkets (2007) lägebedömning finns det förutom skolledares närkontakt 

med klassrumsverksamheten mycket annat som behöver göras för att förändra 

och utveckla. Bland annat uttrycks en önskan att skolledningen borde ta ett 

tydligt pedagogiskt uppföljningsansvar när elevernas prov- och diagnosresultat 

tas i beaktande. Det pedagogiska uppföljningsansvaret gäller både 

skolmatematikens arbetssätt och arbetsformer men handlar även om det 

målrelaterade innehållsperspektivet. 

 

Utifrån målet att eleverna ska ta ansvar för sitt lärande blir en viktig fråga vilka 

möjligheter de har att ta detta ansvar. Vilka är elevernas möjligheter att ta 

ansvar?  

 

Möjligheter att ta ansvar 

Mina studier visar att det brister generellt med avseende på elevernas informella 

inflytande över undervisningens innehåll och uppläggning. Skoluppdraget 

tydliggör att alla lärare ska utgå ifrån att eleverna vill och kan ta detta ansvar 

men frågan man ställer sig är hur detta ska gå till. Alla elever anser att de får 

göra vissa val men att det generellt är lärarna som bestämmer. Eleverna 

uttrycker även att de inte heller tar mycket ansvar på sin fritid. De uttrycker en 

tydlig inställning till att det är situationen som styr och att mycket av det som 

sker på fritiden blir spontant.  

 

Läraren i skolår ett arbetar aktivt med att göra eleverna delaktiga i sitt eget 

lärande med en tydlig arbetsstrategi med målet att få eleverna medvetna om sitt 

eget lärande. Läraren i skolår sex har svårt, speciellt i matematik, att finna vägar 

för att utveckla elevernas informella inflytande. Hon tycker det är svårt att 

överlämna ansvaret på eleverna och hon tycker även att det är svårt att ta över 

ansvaret från läromedlet. Läraren i skolår åtta vill utveckla elevernas 

medvetenhet om sitt matematiklärande men bekymrar sig över att det hos 

eleverna dominerar ett kvantitetstänkande som handlar om att göra alla 

uppgifterna i boken. Detta vill hon förändra och utveckla men ser svårigheterna. 

Det handlar om vad och även vem som är bidragande orsak till elevernas 

inställning och med tanke på den start eleverna får i de tidigaste skolåren borde 

inställningen kunna vara en annan. På skolan har man en organisatorisk idé om 

att redan i skolår fem och sex förbereda eleverna för högstadiets 

ämnesindelning. En fråga jag då ställer mig är varför inte högstadiet tar hänsyn 
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till det som förevarit i de tidiga skolåren? Varför tar högstadiet inte lärdom och 

möter eleverna där de befinner sig i sin kunskapsutveckling? Jag tror nog att 

man vill och kanske försöker men hindras av den stelbenta organisationsformen 

som anses viktigare än det innehållsliga uppdraget.  

 

Elevansvar och läxfrågan har fokuserats i den skolpolitiska debatten. Den 

nuvarande skolministern, Jan Björklund, hävdar att det i dagens skola behövs 

mer och fler läxor som ett led mot ett ökat elevansvar. Det får politiskt retoriskt 

stå för honom men för pedagoger borde frågan om att ge läxor vara ett 

pedagogiskt arrangemang och förhoppningsvis ett metodiskt inslag i skolarbetet. 

Därför vill jag hävda att mer läxor inte med nödvändighet är en fördel. Läxor 

måste ha ett ändamål som styr beskaffenheten. Ansvaret för detta måste vara en 

sak för de berörda lärarna och eleverna och inte en politisk och retorisk 

angelägenhet. Framförallt är det viktigt att inse att användningen av en metod 

som läxor blir meningsfull endast i förhållande till ett syfte.  

 

Hur och i vilka sammanhang diskuteras frågan om elevens ansvar för sitt 

lärande? Elevens lärande i matematik diskuteras nästan uteslutande vid 

utvecklingssamtalen och där får även eleven möjlighet att verbalisera vad man 

anser sig behöva utveckla. Tillsammans med läraren och föräldrarna sätts i de 

tidigare skolåren ett eget mål upp som utvärderas vid nästkommande 

utvecklingssamtal. Förutom ansvar för det egna målet i skolår ett och sex har 

eleverna i alla tre klasserna ansvar för att göra det lärarna sagt att de ska göra. 

Carlgren (2005) hävdar att ”Ansvar” verkar vara benämningen på att eleverna 

själva ser till att göra det lärarna (och samhället) förväntar sig att de ska göra 

(s.25). Förutom att ta ansvar för att arbetet blir gjort förväntas det även att 

eleverna tar ansvar för sin egen inlärning. Lärarna i hennes studie beskrev detta 

med att eleverna måste kunna beskriva hur de gjort, veta vad de kan samt 

tydliggöra vad de behöver hjälp med. Medlet för dessa lärare var ”eget arbete” 

men Carlgren anser att de talade snarare om att skapa förutsättningar för 

elevernas lärande än om själva lärandet (s.31) eller att medlet blev målet.  

 

Om elever ska kunna ges möjligheter att ta både formellt och informellt ansvar 

måste det övergripande ansvaret ligga hos lärarna och skolledningen. Arbetssätt 

och arbetsformer måste vara relaterade till kunskapsmålen d.v.s. form och 

innehåll måste samverka för att eleverna ska kunna ta det förväntade ansvaret. 

Pedagogiskt användbara verktyg måste utvecklas av skolans pedagoger och 

ledare för att detta ska kunna förverkligas.  

  

Vilka är då förutsättningar för elevernas möjligheter att ta ansvar? 
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Förutsättningar 

De i studien valda förutsättningar ses i ett individ-, skol och samhällsperspektiv. 

En iakttagelse som görs i studien är att elevernas generella skolsituation inte 

uppmärksammas i senare år om det inte råkar vara så att matematikläraren 

samtidigt är klassens mentor. I senare års matematikklassrum är det matematik 

och läroboken som dominerar rummet.   

  

Utifrån ett könsperspektiv kan mina studier sägas påvisa implicit att pojkarna är 

normen i klassrummet. Det uttrycks av läraren i skolår ett utifrån flickors 

negativa ”hjälpfröken” beteende. Läraren i skolår sex har fokus på klassens 

pojkar och i skolår åtta beskrivs pojkarnas tydliga tävlingsinriktning. 

Skolledarna beskriver alla tre att flickor har fattat skolkoden och är med Westers 

(2008) begrepp skolsmarta. Wester beskriver det som en förmåga att med hjälp 

av kunskap om skolans uppförandenormer samt social kompetens agera på ett 

sätt som dels innebär att man kan ordna det väl för sig själv, dels gör att man 

smälter in i sammanhanget (s.225).  Det skolsmarta uttrycks dock med en 

negativ underton när bland annat Lars-Martin beskriver att: Jag tycker flickorna 

har alltid varit…dom har varit så betygsinriktade att dom har liksom fogat sig 

för allt, för sakens skull. Med viss ironi kan jag inte låta bli att kommentera att 

jag trott att skolans övergripande mål för alla elever handlar om att lyckas i 

skolarbetet och få bra betyg. Hedlin (2009) visar i sitt material att flickor och 

kvinnor i skoldiskursen oftast har beskrivits som problem på ett missvisande 

sätt. Kvinnodominansen inom skolan skulle, menar hon, lika väl kunna fokusera 

på männens sorti från skolan och därigenom vända på problematiken.      

  

Med tanke på skolan i ett klassperspektiv undrar jag om vi i dag fullt ut har 

anpassat verksamheten för det som Bernstein (se Egidius, 2002) beskriver som 

den nya medelklassen. Den nya medelklassen, hävdar han, är orienterade mot en 

integrerad kod vilket i skolans värld innebär självstyrande elever och 

handledande/stödjande lärare. Utvecklingen av dagens skola tyder i mina studier 

på en överensstämmelse med avseende på styrdokumentens individfokus, eget 

arbete i klassrummet och en därigenom förändrad lärarroll.  

 

De senaste 15 åren har skolorganisationen strävat mot en helhetssyn av den 

tioåriga grundskoletiden, F-9. F-9 skolornas huvudmän betonar, åtminstone 

retoriskt, ett helhetsperspektiv på elevernas lärande och en röd tråd för 

undervisningen. Den skola där mina studier har genomförts utgör inget 

undantag. Trots dessa ambitioner och strävanden ter sig skolorganisationen 

tämligen stabil med ett tydligt åldersrelaterat klass- och ämneslärarsystem. Det 

visar sig att detta kan bli problematiskt med avseende på 

matematikundervisningen bland annat genom att tolkningen och genomförandet 

av kursplanemålen i matematik genomförs på olika sätt på de tre stadierna. I de 

tidigaste åren fokuseras lärandet och de sociokulturella möjligheterna i 
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klassrummet utnyttjas. Detta avtar med stigande elevålder och via mellanstadiet 

till högstadiet synliggörs ett ämnes- och individinriktat matematikklassrum.    

 

I Carlgrens (2008) hedersdoktorsföreläsning problematiseras trivialiseringen av 

samtalet om skolan. Hon menar att den samhälleliga bilden består av mediala 

förenklingar, okunskap och medvetna polariseringar. Som en följd av 

resultatredovisningar från internationella undersökningar (se Skolverket, 2004b; 

Skolverket, 2004c) har de kvantitativa resultaten blivit hårdvaluta och 

skoldiskussionen har reducerats till att bli en fråga om hur vi klarar oss i 

tävlingen. Den medvetna polariseringen hävdar hon leder till att kunskap ställs 

mot flum, traditionellt mot progressivism och bildning mot elevinflytande. Detta 

ser jag som ytterst problematiskt utifrån skolans roll och uppdrag i ett 

samhällsperspektiv. Richardsons (1999) analys av skolan som antingen en 

funktion av samhälleliga förhållanden eller ett instrument för förändring verkar 

snarare luta åt det tidigare. Att se skolan som en funktion av det ekonomiska och 

politiska förutsättningarna medför även en stor risk att lämna över skoldebatten 

till media och politiker. Carlgren (2008) varnar också för detta och följderna att 

skolexperter och skolforskare mister sin legitimitet. Med dessa förutsättningar 

blir det svårt för skolforskningen att närma sig skolverksamheten.  

 

I min studie kan lärarna generellt sägas ha uppfattningen att skolan ska stå för 

någonting annat dvs. kontrastera det omgivande. Det ska i skolan finnas en 

tydlig struktur, trygghet, lugn och ro för eleverna att växa och lära i. Hanna, 

lärare i år åtta, reflekterar dock över skolans ”mossighet” men landar även hon i 

reflektionen att det kanske ska vara så och att det får representera skolans charm 

och det unika med skolmiljön. Två av de tre skolledarna problematiserar det 

omgivande samhället. De menar att skolan måste följa med i den tekniska 

utvecklingen och utveckla arbetssätt och arbetsformer som ligger i tiden vilket 

inte direkt står för en uppfattning om skolan som utvecklingens spjutspets utan 

mer som en del av utvecklingen. Alla tre uttrycker dock det unika med 

skolsituationen och skolmiljöns möjligheter till ett sociokulturellt lärande vilket 

Säljö (2000) också menar genom att säga att klassrummet innehåller 

kommunikativa drag som gör det till en mycket speciell miljö för interaktion 

(s.137). Han hävdar att lärandet och tänkandet i ett sociokulturellt perspektiv 

också kan vara en kollektiv process dvs. något som äger rum mellan människor.  

 

Tillbaka till den politiska debatten och effekterna av de internationella 

undersökningarna. De förenklingar Carlgren (2008) varnar för har lett till att 

enbart vissa resultat används i den politiska retoriken. Resultaten har gett bränsle 

till den nuvarande regeringen att driva frågan om ”back to basics” i 

matematikundervisningen. I den offentliga diskussionen söker retoriken efter 

syndabockar och som vanligt ligger lärargruppen i skottgluggen. Här har 

skolforskningen en viktig uppgift genom att bidra med en kritisk analys som 
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moteld med målet att utveckla förståelsen för undervisning och lärande i 

matematik. I back to basics-debatten finns åsikter om mer utantillkunskaper, 

oftare läxor och fler prov. Johan Lithner (2008) problematiserar skolans 

undervisning och elevernas lärande i sin forskning och diskuterar bland annat 

begreppet rote learning med utgångspunkt att: rote learning reasoning is 

imitative while the opposite of reasoning is creative (s.256). Han hävdar att rote 

thinking is a main factor behind learning and achievement difficulties …(s.255). 

För att utveckla elevernas lärande och problemlösningsförmåga menar han att 

enbart hävda att students learn by rote and need to practice creative reasoning 

will not help much, if we cannot specify the problem and suggest well-founded 

measures (s.273). Den matematikdidaktiska forskningen har här en viktig 

uppgift. 

 

Den retoriska polariseringen av skola och skolutveckling blir skrämmande när 

Carlgren (2008) beskriver att bildning ställs emot elevinflytande. Skolan har 

självklart ett bildningsuppdrag men även ett demokratiskt fostransuppdrag som 

handlar om elevernas inflytande, delaktighet och i dess förlängning möjlighet att 

ta ansvar för sitt lärande.  

 

Reflektioner över utgångspunkter och metodval 
Mina kunskapsanspråk har i avhandlingen varit att beskriva och förstå 

möjligheterna för eleverna att ta ansvar för sitt lärande i matematik. Jag har haft 

ambitionen att betrakta skolmatematiken som ett kulturellt objekt genom att 

problematisera skolans och skolmatematikens roll och funktion i ett historiskt 

samhällsperspektiv. De för studien centrala begreppen ansvar, delaktighet och 

inflytande har jag velat belysa med utgångspunkt i skolans styrdokument och i 

individualisering av undervisningen.  

 

Den skola som varit studiens utgångspunkt kan beskrivas som en moderniserad 

stor F-9 skola. Skolan ligger i ett socialt och stabilt bostadsområde. I jämförelse 

med Skolverkets redovisning av elevernas genomsnittliga meritvärde presterar 

eleverna klart över landets genomsnitt (222,1 jämfört med genomsnitt i landet 

209,3). Eleverna i studien trivs generellt bra med både sin skola, sina lärare och 

sina klasskamrater. I de senare åren kan man skönja en större spridning i 

uppfattning och inställningen till att gå i skolan. Skolår åtta eleverna har vid 

intervjutillfället en intensiv provperiod och ger uttryck för att det är jobbigt just 

nu och att det är tungt att komma upp på morgonen. Den generella 

elevuppfattningen verifieras i både TIMSS- och PISA-studierna som visar på att 

svenska skolelever trivs bra i skolan. Den svenska skolans fokus på både 

individen och gruppen under rubriken Skolans värdegrund och uppgifter 

(SKOLFS 1994:1, s.5) verkar ha gett tydliga resultat. 

 

De tre lärarna i min studie har arbetat i skolan mellan elva och 33 år. De har 
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genomgått tre olika varianter av lärarutbildning. När de tog sin examen var 

skolans styrdokument Lgr 69 (Skolöverstyrelsen 1969), Lgr 80 

(Skolöverstyrelsen 1980) samt Lpo94 (SKOLFS 1994:1), således tre olika 

läroplaner med differentierade kursplaner i matematik. Med denna bakgrund 

möts de tre lärarna i skolverksamheten och ska realisera Lpo94´s mål och 

riktlinjer.  

 

Skolans tre skolledare har också olikartad erfarenhet och bakgrund. Vad innebär 

då dessa olika förutsättningar och villkor. Det skulle enbart kunna vara 

berikande med de olika studiebakgrunderna, arbetslivserfarenheterna och 

skolerfarenheterna. Det kan också vara problematiskt att sammanjämka. 

Dessutom kan de värderingar och attityder de olika studiebakgrunderna innebär 

vara svåra både att synliggöra och bearbeta. Gerd Arfwedson & Gerhard 

Arfwedson (1992) hävdar att skolan som system innehåller ett flertal 

tröghetsmekanismer. Ett exempel är den horisontella organisationen. I skolan 

som en formellt hierarkilös organisation skapas ganska lätt både informella 

ledare och informella strukturer för den skolkod som gäller. På studiens skola 

antyds att det i de senare åren åtminstone har funnits informella strukturer som 

hindrat förändring och utveckling.  

 

Jag valde att studera en skola utifrån tre olika verksamheter. Dels skolår ett i de 

tidigaste åren, skolår sex i mellanåren samt skolår åtta i de senare åren. Idealt 

hade kanske varit att ha med år två, år fem och år åtta men tyvärr så uppstod det 

en del hinder (se kap. 5) som omöjliggjorde detta. Vilka ska intervjuas? Hur 

många ska intervjuas? I vilken ordning ska intervjuerna genomföras och när i 

undersökningsprocessen ska observationerna genomföras? Dessa metodologiska 

frågor har sin grund i min ontologiska utgångspunkt som handlar om att skolans 

aktörer ger mening åt de studerade begreppen både individuellt och i samspel 

med varandra. Det blev därför självklart att förutom elevintervjuer även 

intervjua lärare och skolledare. Åtta elevintervjuer genomfördes i varje klass 

vilket är ungefär hälften av klassernas elevantal. Det var sammanlagt 55 elever 

men sex av dessa deltog inte i klassens matematikundervisning vilket innebar att 

av 49 elever deltog 24 i min intervjustudie. De tre klasslärarna samt de för 

verksamheten ansvariga skolledarna intervjuades även.   

 

Intervjuerna designades utifrån mitt syfte och eftersom en av mina 

utgångspunkter var att utgå från både elevers, lärares och skolledares livsvärld 

inleddes alla intervjuvarianterna (se bil.1 och 2) på ett likartat sätt. Mina frågor 

formulerades som både beskrivande, reflekterande och analytiska vilket var ett 

medvetet val utifrån kunskapsområdet.    

 

Styrningen av dagens skola ger den lokala skolan relativt stort frirum att 

arrangera och bedriva utbildning. Utifrån detta fann jag det intressant att ha en 
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skola som utgångspunkt. Den kvalitativa studien har inte heller som ambition att 

pröva och verifiera hypoteser utan snarare att få djupförståelse för just det 

speciella fallet. I analysarbetet blev Bernsteins (1977) verktyg klassifikation, 

inramning och kod användbara för att synliggöra på vilket sätt skolan definierar 

och legitimerar både matematikundervisningens innehåll och arbetsformer.  

 

En kvalitativt, metodisk forskningstudie handlar om verktyg och dess 

användbarhet med avseende på de forskningsfrågor som ställs menar Kvale 

(1997). Viktiga aspekter med avseende på både validitet och/eller förståelse 

anser Per-Gunnar Svensson (1996) vara undersökningens uppläggning och 

datainsamlingsmetoderna. Jag har valt att studera en speciell skola som jag velat 

belysa så brett som möjligt. Det handlar om att synliggöra de för sammanhanget 

viktiga skolaktörerna; elever, lärare och skolledare. För att förutom en bredd 

även få det eftersträvade djupet i förståelsen av det som sker valde jag att 

använda flera olika datainsamlingsmetoder.       

 

Utifrån ett forskningsperspektiv kan man tala om att uppnå mättnad i materialet. 

Det handlade i mitt fall om antalet elevintervjuer och min uppfattning är att det 

nåddes och att en utökning av antalet intervjupersoner inte hade förändrat 

resultat och slutsatser på något påtagligt sätt.  

 

I studien valde jag att inleda med intervjuer av skolledarna. Detta var ett 

medvetet val för jag ville kunna använda skolans övergripande intentioner, mål 

och visioner vid lärarintervjuerna. Innan jag involverade klassrummet och 

eleverna i min undersökning ville jag även intervjua lärarna. Den ordningen 

valde jag både utifrån mitt syfte och frågeställningar och som en nödvändig 

bakgrund till förståelsen för klassrumsverksamheten och inför elevintervjuerna.  

 

Efter lärarintervjuerna genomfördes klassrumsobservationer. Jag valde att delta i 

matematikundervisningen under en normal arbetsvecka. I skolår ett och sex 

deltog jag även under de tillfällen som direkt berörde arbete och planering i 

matematik. I skolår åtta klassen var fokus enbart matematiklektionerna. Syftet 

med observationerna var både till hjälp och som utgångspunkt för 

elevintervjuerna och samtidigt en möjlighet till djupare förståelse av 

verksamheten och matematikundervisningen. Intervjudesignen medförde många 

fördelar. Min kunskapsteoretiska utgångspunkt, Schutzs (2002) 

livsvärldsbegrepp, blev en utmärkt hjälp i upplägget av intervjuerna. 

Ingångsfrågan med fokus på informanterna själva och deras livsvärld i alla tre 

intervjuvarianterna öppnade upp för de efterföljande reflekterande 

frågeställningarna. 

 

Naturligtvis innebär mitt urval av både klasser och elever vissa begränsningar. 

Eftersom mitt perspektiv var att synliggöra en hel skolas verksamhet kan det 



 

156 

 

ifrågasättas om de tre klasserna kan anses vara representativa för respektive 

stadium. Den största tveksamheten kan finnas angående år åtta beroende på att 

den läraren precis hade övertagit klassen i matematik. Läraren i fråga har dock 

tidigare erfarenhet av matematikundervisning och sex anställningsår på denna 

skola vilket stärker studiens generella trovärdighet.  

 

I elevurvalet tog jag delvis hjälp av klasslärarna genom att utifrån mitt 

slumpmässiga urval få bekräftelse på att dessa elever kunde sägas representera 

klassen utifrån både kunskapsmässiga och sociala förutsättningar.  

 

I mitt analysarbete har jag sökt mönster för att beskriva och förstå både vad som 

sker och vad som elever, lärare och skolledare uttrycker. Ett sådant arbete 

inbjuder till en rad olika tolkningsmöjligheter. Det sätt som jag valt för att bjuda 

in läsarna till egna reflektioner var att hålla mig nära respondenterna röster både 

med avseende på informationstätheten och vad gäller direkta citat. Självklart har 

jag medvetet gjort vissa val bland annat med avseende på det designteoretiska 

perspektivet som gett mig nya infallsvinklar och tolkningsmöjligheter.   

 

Slutord 

Jag oroas definitivt av Granströms (2003) konstaterande om skolans förändrade 

uppdrag från tydlig medborgerlig fostran till att förbereda eleverna för sina 

individuella och privata projekt. Den demokratiska värdegrunden med aktning 

för varje människa som skolan vilar på anser jag alltid måste vara en central 

utgångspunkt för skolans verksamhet. Detta understryks av pedagogen och 

forskaren Gun-Marie Frånberg (2006) som beskriver att utgångspunkten för 

värdegrundsarbetet i skolor utgör de inledande kapitlen i läroplanerna där 

politiska och etiska principer och ideal skrivs fram (s.154). Hon anser vidare att 

detta innebär ett pedagogiskt ansvar för lärare och skolledare att omsätta dessa 

värden i den pedagogiska praktiken. 

 

Jag har tidigare konstaterat att alltför få matematikdidaktiska studier har utgått 

från ett bredare samhällsperspektiv vilket kan ge intryck av att skolmatematiken 

lever sitt eget oberoende liv. Jag finner det viktigt och nödvändigt att 

problematisera skolmatematiken både socialt, historiskt och kulturellt. 

Kontexten är av oerhörd betydelse för att förstå varför det ser ut som det gör i 

våra svenska matematikklassrum. Skolmatematiken anser jag vara konstruerad 

och situerad i det specifika historiska sammanhang vi befinner oss i. Den kan 

därigenom även dekonstrueras för att nå de samhälleliga målen men även för att 

förhindra den av skolministern önskade rekonstruktionen som ligger två eller tre 

läroplaner tillbaka i tiden.    

 

I kontexten finns vi människor och i skolans värld finns bland andra elever och 

lärare. I skolans matematikklassrum undervisas matematik och hur det går till 
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enligt Irene Rönnberg & Lennart Rönnberg (2001) beror på hur lärarna uppfattar 

den matematiska kunskapens karaktär. Om läraren har uppfattningen att 

matematisk kunskap är oföränderlig, absolut, hierarkisk och kulturellt obunden 

… eller om läraren anser att matematik är en social och kulturell konstruktion 

och en dynamisk vetenskap under utveckling (s.58) får det självklara 

konsekvenser för matematikundervisningen. Dessa frågor kanske är de som 

intensivt borde debatteras i skolans personalrum, på den politiska arenan och i 

den matematikdidaktiska skolforskningen.    

 

Lundin (2009) hävdar i en debattartikel att vi delvis menar olika saker när vi 

säger matematik vilket han förklarar med att vi har olika erfarenheter av 

matematiken; vissa av oss har kommit den närmare än andra, några behärskar 

den och andra behärskar den inte (s.22). Självklart har vi olika erfarenheter men 

dessa måste, vilket han inte gör, relateras till vad som skett med avseende på 

undervisning och lärande i de matematikklassrum vi vistats i. Jag är inte överens 

med hans slutsatser att skolmatematikens problem är onödiga och olösliga och 

att det bästa vore att minska ner matematikundervisningen till ett minimum. 

Mina ambitioner överensstämmer mer med hans debattant Sten Kaijser (2009) 

som hävdar att skolans matematik är betydelsefull för elevernas intellektuella 

utveckling. Den stora frågan hävdar jag handlar om det skolmatematiska 

innehållet och de närliggande didaktiska frågorna om hur och vad. Varförfrågan 

måste genom skolans styrdokument redan vara avklarad.  

 

Jag tror på skolmatematiken och att den fyller en viktig funktion i skolans 

uppdrag att fostra eleverna till aktiva och ansvarskännande samhällsmedborgare 

Denna min tro och insikt innebär att jag vill medverka till att ge alla elever 

möjlighet att komma nära matematiken genom att förstärka deras engagemang 

och delaktighet i sitt eget lärande. 
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Summary 

 

Introduction 

It is Monday morning and we find ourselves in a maths classroom somewhere in 

Sweden. Around 25 students enter the room; books, notepads and pens in hand. 

The desks in the room have been set out in double rows and the students take 

their assigned seats. A minute or two passes before the teacher enters the 

classroom, greets the students and begins the lesson with a brief roll call. The 

day‟s lesson revolves around continuing work in the textbooks, based on the 

assignment given previously by the teacher. The teacher briefly runs through the 

relevant unit conversions for the chapter and asks brief questions, which 

students raise their hands to answer. Once the round of questions is over, they 

bow their heads over their textbooks and begin their individual work. 

 

Is this a familiar scene? When might this lesson have taken place? It could have 

been any classroom from the 1950s to the 1980s, or even one from today. How 

has instruction in mathematics been designed and carried out and how has it 

changed over time? What is its current state in 2009? 

 

Curricula and mathematics in schools  

Jan Unenge (1999) notes that the first truly thorough and comprehensive policy 

document written for schools in Sweden was the 1919 Undervisningsplan för 

rikets folkskolor (translation: Programme of Study for Folk Schools) (Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1920). With the amalgamation of the lower compulsory 

school (småskolan) and upper compulsory school of the time (folkskolan), a 

unified six-year compulsory school was formed. This primary system serves as 

our starting-point in the description of the development of mathematics 

education in schools. Prior to this study programme, maths in schools was 

divided into two different subjects: arithmetic and geometry, which constituted 

two separate syllabi. From the adoption of the 1919 curriculum, arithmetic and 

geometry became a single subject. In the 1950s, the subject‟s name was changed 

to mathematics. In a report issued by the School Committee in 1992 (SOU 

1992:94), the subject‟s content is specified in the official curricula for 

compulsory schools, Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1962) and Lgr 69 

(Skolöverstyrelsen 1973), (as based on mathematics syllabi) in the form of short 

descriptions of objectives, supplemented by long, organised lists of the main 

topics to be studied in each year. Conversely, the official curriculum from 1980 

(Skolöverstyrelsen, 1980) contained a more comprehensive section on 

objectives, though it similarly included detailed sub-topics grouped under nine 

main topics. The differentiation which had previously only existed in the form of 

general and special courses at the upper-primary level has been replaced in Lgr 

80 by a hierarchical division of each main topic into four different levels (SOU 

1992:94, p.178). Two of these four levels recur for each of the lower, middle 
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and upper divisions of the compulsory school system: knowledge which the 

students need to acquire and information the students need to familiarise 

themselves with. 

 

The current national curriculum for the compulsory school system, known as 

„Lpo 94‟ (SKOLFS 1994:1), and the mathematics syllabus (SKOLFS 2000:135) 

differ quite substantially from their three predecessors. The most obvious 

difference is that they now list objectives to either „strive for‟ or „to attain‟, but 

do not specify sub-goals nor prescribe methodological instructions. As such, the 

path to realising the objectives is left to the individual teacher to determine. 

Mathematics didactics research has examined this approach and has attempted to 

explain and understand the maths classroom‟s dynamics and the motivation for 

including the specific material taught. 

 

School curricula and social progress 

The main thrust of the current national curriculum for the Swedish compulsory 

school system, Lpo 94(SKOLFS 1994:1), centres on the transfer of 

responsibility from schools to municipalities (known as municipalisation) and 

new principles for school management. The new management system brought 

with it a new type of policy document that establishes that the national Swedish 

Parliament (Riksdag) and the national government have the power to determine 

over-arching national objectives, but that no detailed national instructions are to 

be given. Some additional changes brought about by Lpo 94 relate to increased 

freedom of choice for students, e.g. in their choice of school and in the focus of 

their studies and courses, which in turn has affected a change in working 

conditions for both students, teachers and school heads. The winds of change 

were particularly palpable in „the decade of reform‟ – the 1990s – and the Public 

School Committee‟s final report from 1997 (SOU 1997:121) refers to these 

changes and the fact that the Swedish school system then found itself in 

unchartered territory. The committee felt it to be a primary task of today‟s 

schools to discuss their internal environment in its entirety and in a new way. 

According to the committee, schooling no longer benefits from the motivation 

associated with what would come after formal education is completed. Students 

must increasingly be motivated by what they are doing here and now (p.23). The 

committee concludes that knowledge acquisition and the learning environment 

are deeply inter-connected and are closely linked to the learning context, i.e. 

what makes learning meaningful and what makes children and youths find 

school fun and challenging. The report also expresses the belief that children 

and youths are socialised differently today than in earlier times. They learn in a 

different way, view the future differently and also view adults and teachers in a 

different light. 
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The report also argues that the authoritative role of the Swedish school as a 

social institution is in decline. Modern society is characterised by change. The 

duties of teachers have expanded and today‟s teachers must be able to defend 

their position in discussions with students, parents, politicians and other external 

parties.  

 

With so much rapid change in society in general, schoolteachers are not only 

worn out by the need to continually adapt, but have also begun to question the 

ultimate goals of modern society. Scientific uncertainty also leaves its mark on 

the didactic question of why?, what? and how?. New cooperation-oriented 

decision-making processes disturb the balance of power. The question of who 

has the authority and who actually makes the decisions is brought into sharp 

focus. Andy Hargreaves (1998) argues that the future of school-based education 

lies in how our modernistic school system handles the challenge and the 

outcome of the clear struggle between the two major social forces- modernism 

and post-modernism. How is technological development, with its unlimited 

access to information, being handled with regard to today‟s students, for 

example? 

 

Thomas Ziehe (2000) examines the challenges facing schools from a 

sociological perspective. He describes contemporary youth as not needing to 

struggle to gain access to public culture in the form of media, trends and fashion. 

For the youth of today, Ziehe claims, it is easy to gain access to information, but 

difficult to distance oneself from it. This more-or-less unrestricted access to the 

world also affects the role of the teacher. Schools are required to manage both 

the information flow and to assist students in managing their own access to it. 

Many of the teachers who currently work in schools were moulded by another 

era – the modernistic era – which can cause problems in the didactic interaction 

between student and teacher. Problems encountered in this didactic meeting may 

centre around differences in views on both learning and education. Ziehe 

describes one consequence for educators (as relates to motivation) as being that 

the teacher is constantly forced to organise learning situations that inspire their 

students to become self-motivated. In addition to changes in the dynamics of the 

student-teacher relationship, the school itself has also undergone a change from 

holding a position of authority to becoming a more normalised public institution 

which is regulated by laws and administrative ordinances, but which is no 

longer in any way above the level of the everyday (Ziehe, 2000, p.86). The 

boundaries between school and leisure time have been more or less erased, 

which has inevitable consequences for both students and teachers. Ziehe 

believes that schools should stop reducing their teaching to the level of the 

everyday and instead focus more on that which is not self-evident. The material 

taught should not be a copy of reality, but rather, present students with another, 

cognitively constructed world. Students in schools should be offered contrasting 
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experiences, which may involve learning through self-understanding or through 

experiences that distance them from the obvious. 

 

Mathematics education in schools obviously takes place within a context and I 

have been particularly interested in school development in general and in the 

development of mathematics education, in particular, for a considerable time. 

My licentiate degree thesis (LiliAnn Kling Sackerud, 2006) analyses the task of 

teaching mathematics in schools and the terms and conditions under which 

mathematics education is carried out in the classroom context, with a particular 

focus on its communicative aspects. Among other things, my thesis revealed that 

there exists a disconnect between the objectives and aims established in the 

policy documents and the work that is actually carried out in schools. One 

important question addressed in my licentiate thesis is that of how mathematics 

instruction relates to the individual within the group as a whole. The thesis 

showed that group-based discussions were not especially common. It also 

revealed the need for further research into how students learn mathematics (with 

a focus on work methods and forms) and into both the opportunities for, and the 

conditions under which mathematics learning takes place. 

 

In this dissertation I have examined how mathematics education in compulsory 

schools is organised and how the focus on the individual perspective in policy 

documents affects mathematics education. From an individual and 

individualisation perspective, it is important to understand the expectations 

placed on both students and teachers. These expectations, in turn, encompass 

issues related to who is assumed to have responsibility for what in schools, both 

in general and also specifically as concerns students‟ learning in mathematics.  

 

The main purpose of this dissertation is to: 

examine students’ opportunities to assume responsibility for their own 

learning with regard to mathematics 
 

This dissertation has examined the compulsory school from a holistic 

perspective by analysing similarities and differences across its nine-year span. 

The relevant questions it generates deal with the way mathematics education is 

conducted in the different school years and how taking this kind of holistic 

approach to schooling can increase understanding about instruction and learning 

within mathematics. Students, teachers and school heads were asked to share 

their views on responsibility for learning, both generally and specifically as 

regards mathematics. Finally, the students‟ circumstances as determined by their 

lifeworld and identity in relation to the school and the surrounding community 

have been examined and discussed. The circumstances in an individual 

perspective have been analysed using an intersectional approach. 
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The questions posed by this dissertation are: 

- How is schooling arranged and organised? 

- How is mathematics instruction arranged and organised? 

- What opportunities for assuming responsibility for, influencing and 

participating in their learning do the students have? 

- How do the students‟ social circumstances impact on their ability to assume 

responsibility? 

 

The study’s starting point 
The questions posed attempt to understand the significance of the way schooling 

is organised and carried out, with a particular focus on mathematics education. 

Objectives, expectations and visions are illustrated with the help of both Lpo 94 

(SKOLFS 1994:1) and the mathematics curriculum (SKOLFS 2000:135). The 

annual report Nationella lägesbedömningen av förskoleverksamheten, 

barnomsorg, skola och vuxenutbildning (translation: National Development 

Report for Preschools, Childcare, Schools and Adult Education) produced by the 

Swedish National Agency for Education serves as a relevant point of departure 

in attempting to understand what takes place in the classroom in general. The 

report highlights both the present obstacles to, and opportunities for the 

development of mathematics education – the primary aim of which is to achieve 

the course objectives – but which also includes the additional aim of achieving 

the overarching objectives related to students‟ influence on, participation in, and 

personal responsibility for their education. Additional points of departure for the 

study have been the central concepts of individualisation, responsibility and 

influence. A historical (why?), pedagogical (what?) and contextual (how?) 

examination of the way the concepts have developed has been of importance in 

understanding what is required for students to be able to assume responsibility 

for their own learning. 

 

An examination of relevant national mathematics education research within the 

compulsory school system will be presented under the headings of Context, The 

mathematics teacher and Mathematics instruction. In the review of research in 

the field, studies have been selected on the basis of their relevance to the 

purpose of this study and the national school context. 

 

Theoretical framework 
The study‟s ontological perspective is grounded in social constructivism, with 

the assumption that social understanding about reality is socially constructed 

(see Sören Barlebo Wenneberg, 2001). The studies use phenomenology for their 

epistemological basis, based on Husserl‟s ideas, introduced into sociology by his 

student, Alfred Schutz. The phenomenological basis for this dissertation is 

represented by Schutz‟s lifeworld concept (Schutz, 2002). 
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One of the questions this study addresses concerns understanding how schooling 

is arranged and organised. Basil Bernstein‟s (1977) central concepts of 

„classification‟ and „framing‟ have been used as analytical tools in order to 

better understand this question. These concepts clarify what parts of the school´s 

mathematics education are legitimate and how these are made use of in the 

classroom. Within the framework of my study of the context of mathematics 

education in schools, Bernstein‟s concepts allow for a better understanding of 

mathematics in schools from a power perspective and also help to understand 

the way the school‟s role as a mediator of knowledge is realised. 

 

A case study was conducted to achieve the study‟s aim of examining students‟ 

opportunities for assuming responsibility for their learning as relates to 

mathematics. This, in turn, has made possible a comprehensive examination to 

describe and understand compulsory schools‟ mathematics education. The study 

was conducted within three different age groups in order to shed light on 

mathematics education‟s similarities and differences, as well as its obstacles and 

opportunities throughout the duration of compulsory education.  

 

The classroom and its „actors‟ – the students and teachers – have been examined 

using the design theory perspective (Anna-Lena Rostvall & Staffan Selander, 

2008). This theory has its basis in inter-personal communication and asserts that 

the design of education is important to learning. This dissertation uses the 

concepts of multi-modal content, social framing and time and tempo in order to 

pin down what happens in the maths classroom. 

 

Finally, the concept of intersectionality (see, among others, Johan Fornäs, 2005) 

with a focus on gender, class and age has been important in analysing how 

students‟ social circumstances affect their opportunities to assume responsibility 

for their learning. The purpose of this examination has been to reveal and 

understand to what extent the Swedish school system‟s requirements for equality 

have been met, i.e. whether all students have the same opportunities to assume 

responsibility for their learning with regard to mathematics. 

 

The survey 
This study was conducted at a preschool to year nine school located in a 

medium-sized city in northern Sweden. The main study was preceded by a pilot 

study conducted in a class of year seven students. The study consisted of 

classroom-based observations and interviews with seven randomly selected 

students from the year seven class. The interviews dealt with the students‟ 

experience of, and attitudes towards mathematics as a school subject. The 

students‟ descriptions sparked my interest in conducting further research into the 

conditions for learning that prevail in schools. I opted to use a case study as my 
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empirical method so as to obtain as rich and detailed an understanding of these 

conditions as possible. In a case study, the researcher strives to identify the 

unique aspects of a situation with the understanding that the situation is part of a 

particular context and the interaction that takes place within it. The research 

attempts to understand the nature of this situation or context, what it means for 

the participants to be a part of the context and how they interpret their situation. 

Researchers should communicate in a credible way when presenting an analysis 

and as such, contribute to deeper understanding (Michael Q. Patton, 1985) 

Robert K. Yin (1994) notes that case studies include systematic interviews and 

direct observations and that the method‟s strengths lie in the fact that it 

integrates a variety of data collection. Classroom observations, surveys 

answered by students and interviews held with students, teachers and school 

heads were conducted as part of this thesis. 

 

The main study was conducted in three school years: 1, 6 and 8. Semi-structured 

interviews were held in order to reveal the students‟, teachers‟ and school heads‟ 

experiences of student responsibility and influence in general, and more 

specifically as relates to mathematics learning (see Annex 1 and Annex 2). All 

informants were interviewed individually. Each student interview lasted 30 to 45 

minutes, while interviews with teachers and school heads lasted 90 to 120 

minutes each. These interviews were based on the informants‟ lifeworlds. The 

students were interviewed using survey questions (see Annex 1) about their 

families/leisure time and school/future. Interviews with teachers and school 

heads began with a personal description of their experience within the school 

system (see Annex 2). 

 

Students were asked questions about responsibility and influence, (applied to 

both school and leisure time) while interviews with teachers and school heads 

included questions about the thematic areas of everyday life in the classroom, 

the school‟s policy documents, social conditions and the school as a part of the 

broader social context. In order to clearly define the focus of the interviews held 

with teachers and school heads, quotations taken from the school‟s policy 

documents and the field of post-modern research were used (see Hargreaves, 

1998; Ziehe, 2000 in Annex 2). 

 

The 15 observations conducted (five for each class) can be described as field 

notes with a specific protocol into which information was inserted. This protocol 

contains notes about the physical environment, participants, time and the 

duration and frequency of the activities for each individual observation. In 

addition to this running record of events and data, the design of the classroom 

activity was also noted. This included the external physical classroom 

environment and the design theoretical perspectives of social framing, time and 

tempo, as well as notation systems and media (see Chapter 4). 
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The results 
The three results chapters are entitled: Rooms for Learning, Responsibility for 

Learning and The Potential for Learning. 

 

Rooms for Learning 

In designing an educational programme (see Chapter 4), the classroom and its 

layout are important (see Anna-Lena Rostvall & Staffan Selander, 2008). The 

three rooms described in this study vary greatly in their design. All three are 

„homerooms‟, in which the majority of the students‟ lessons are held. One major 

difference, however, is that the year eight classroom is also used by several 

other classes, which is not the case with the other two rooms (years one and six). 

Also, the décor and decoration in the year one and year six rooms have been 

personalised by the students. Various materials have been pinned to the walls 

and are also displayed on tables and desks. The impression given is that these 

two rooms both have a clear personal and pedagogical character, as compared 

with the year eight room, which bears a greater resemblance to a traditional 

classroom, used by a number of classes and for different purposes. In the year 

one room, mathematics also has a visible presence via a decorated corner in 

which materials such as clay, cubes, sticks and wooden boards are found. 

 

In years one and six, social framing influences the student‟s entire school day. 

Their teachers have comprehensive responsibility and there is often discussion 

about whether students enjoy themselves and feel comfortable and about breaks, 

conflicts and other matters that occupy their minds. The students have quite a 

good opportunity to make their opinions heard and receive active training in 

listening to one another respectfully. In year eight, the class organisation is such 

that the mentor (formerly known as homeroom teacher, my note) is not the 

mathematics teacher, but the class‟ social studies teacher, which may explain 

why Hanna (the mathematics teacher) did not take the initiative to instigate this 

kind of dialogue. Matters which are sometimes discussed include such things as 

logistical matters relating to the timetable, e.g. if and when mathematics tests 

should be re-scheduled so as not to be held too close to tests in other subject 

areas. The students‟ general situation at school is not paid the same attention as 

in the lower age groups, but rather, attention is focused primarily on the maths 

textbook and its content.  

 

According to Carey Jewitt (2008), both the design of the classroom and the 

design of the social relations within it position the teacher in relation to the 

students and the students in relation to one another. In all three rooms, the 

teacher created favourable conditions for communication both between herself 

and the students and between the students by means of the layout of the 

furniture. However, in the year six and year eight classrooms, communication 
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was not used by the teacher as a conscious didactic tool, but rather, occurred 

spontaneously as initiated by the students. According to Jewitt, in addition to the 

design of the social relationships, it is also a matter of those involved in relation 

to the knowledge that is produced and consumed within the classroom (pp. 247, 

248). In years six and eight, this production and consumption in maths lessons is 

a personal matter for each student. The fact that the students sit together – either 

in groups or in a horseshoe formation – serves more of a social function. The 

year one classroom was an exception to this, however, given that its teacher, 

Lotta, both said and demonstrated that she used the group as part of the learning 

process.  

 

In terms of learning designs and media, two of the three classes (year six and 

year eight) primarily used textbooks. Additional resources used in some 

situations included overhead slides and worksheets handouts. On one occasion, 

however, a practical geometry exercise was carried out in both classes. The fact 

that the exercise was identical, that is, to calculate the number of students able to 

fit within an area of one square metre, is noteworthy. Conversely, in the year 

one class, quite a number of concrete teaching materials were used and the 

teacher often worked demonstratively, using the students and their bodies as 

teaching aids. The students were often asked to demonstrate, touch and in other 

ways illustrate mathematical content. Rostvall and Selander (2008) believe that 

the way learning designs and media are chosen affects the way we are able to 

communicate about events and artefacts´ (p.19). Their approach is based on all 

communication having form and content. In the maths classroom, this can be 

illustrated with the examples of individual work being carried out in the 

textbook, possibly with the help of a calculator, or of working together to 

complete creative, group-based tasks, which lead to different assessments of 

what is considered knowledge.    

 

All three teachers determined both time and tempo in the classroom based on the 

external, pre-defined framework. However, in year one the compulsory elements 

of the curriculum occupy only a little time and there exists substantial room for 

including individual ideas. Time is also used flexibly in the year six group, in as 

much as when the students have finished the basic course they are then allowed 

to do other work from subjects such as Swedish and English. In year eight, 

mathematics and the mathematics textbook are the sole focus of the entire study 

period and the lessons are long compared with years one and six. Students in 

these lower classes have mathematics lessons every day and the length of the 

lessons vary, being partially determined by the students themselves. In 

comparison, students in year eight attend three 60-minute mathematics lessons 

per week. Jewitt (2008) believes that the organisation of time in the classroom is 

a part of the didactic design (p. 248). The time used for school subjects is 

centrally governed, though there is a degree of freedom built-in for the teachers 
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to be able to organise things as they see fit, according to the school heads. 

However, clear differences between the three school years were noted here. The 

students in years one and six have a more coherent school day, with principally 

the same teacher giving instruction. This teacher also has relatively free hands to 

plan the lesson schedule. The timetable can be varied and also includes room for 

more impromptu activities. On the other hand, the lesson timetable for students 

in year eight is more irregular in nature, with a number of different teachers 

giving instruction. An ordinary school day may contain lessons given by six 

different teachers in six different subjects and with varying durations of between 

45 and 80 minutes. The break periods between lessons are generally only five 

minutes in length, with the exception of the lunch break, which is 45 minutes in 

length.  

 

Responsibility for Learning 

From the perspective of viewing students‟ influence on, and participation in 

their education as a means by which they can assume responsibility, it is 

important to illustrate how this is expressed and is presented in the Swedish 

school system. This is described in terms of formal and informal influence. 

Formal influence focuses on the education of students in democratic principles 

(see Fundamental Values and Tasks of the School, Lpo 94, SKOLFS 1994:1) in 

schools, as manifested in class councils/student councils, while informal 

influence focuses more on the individual‟s opportunities to influence their own 

education. 

 

How is formal influence and participation presented? The students describe 

formal influence as something that often centres around purchasing material 

goods for the school. It was explained that there is a stockpile of clubs and balls 

and that students are asked to submit a request to the student representative 

council as to what equipment they would like to use. It appears that general 

interest from the students is only minimal, with such issues being seen more as 

matters for the student representative to handle. On the other hand, all students 

agreed that a climate of open discussion exists at the school. Students have the 

opportunity to express their opinions at class council meetings and the teachers 

take the suggestions presented by the students seriously. 

 

The teachers agree with the students as to what is done in the class and student 

councils, but also believe that students gain much training in other areas on these 

occasions. For example, students are able to act as secretaries and minutes are 

always taken for each student council meeting and later read in each respective 

class. The Swedish National Agency for Education‟s Education Inspection 

(2007) stated that the agency considered that class and student councils, „the 

school democracy perspective‟ as it calls it, functions satisfactorily in Swedish 

schools. However, at least one of the school heads involved in this study, Marie-
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Helen, believes there is still much to develop at the local level. In addition to 

tightening up the school‟s formal routines concerning class and student councils, 

Marie-Helen would like to see that student councils aren’t primarily concerned 

with purchasing materials, but rather with students’ influence of their day-to-

day lives at school. Otherwise, both the teachers and the two other school heads 

interviewed seemed largely to agree with the inspection report. 

 

In what way do informal influence and participation take place?  

There was a much greater variety of opinions and preferences concerning this 

question, especially on the part of school heads, but also to a certain extent, on 

the part of teachers. 

 

When interviewed, the students indicated that they were happy to let the teacher 

decide on and plan the course‟s content and design. However, a number of 

questions have been raised in light of the school system‟s lifestyle survey of 

students in school years seven to nine, conducted in 2007. The survey‟s results 

show that students want to have greater involvement in, and power to influence 

decision-making. Seventy-seven per cent of students want to be actively 

involved in making decisions about what they learn at school. Moreover, 93 per 

cent of girls in year nine want to be either „quite involved‟ or „very involved‟ in 

deciding what work methods and forms are used during their lessons.  

 

In what ways are students involved in their schooling and how is it organised 

and presented? In year one, both students and teachers say that the students are 

involved in their schooling and that the teachers involve them. After just a few 

weeks at school, the students are given the opportunity to try working with 

different mathematics materials and to be involved and make decisions about 

what they would like to work with. Admittedly, it is their teacher, Lotta, who 

decides which alternatives there are to choose from, though this is seen as only 

positive. If this wasn‟t the case then Lena would be there and using the things 

(points to the Mathematics Corner) all the time. Parts of the planning also focus 

on allowing the students to be actively involved. In year one, the teacher 

explained that they had worked with something called „the tree‟ (see Chapter 7). 

Basically, the tree is the local syllabus objectives described in writing on the 

branches and leaves of a tree. Different colours are used for different year levels 

and the objectives are entered together with the students. The difficulty with this 

work is the time it takes, especially if there are many students in the class. These 

„trees‟, which year one uses, are later described and discussed together with the 

students‟ parents during student development talks. According to both school 

head Lars-Martin and year six teacher Maria, it is the time factor that has caused 

the same work to be abandoned in years four to six, in spite of the fact that it 

was very much appreciated by both students and parents. If the teachers now 
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want the students to be more involved and they have a feasible and well-liked 

tool like the tree, then the question is where the problem or prioritisation lies. 

 

The students have three approaches from which to choose in year six. Students 

who enjoy mathematics and find it inspiring are given the opportunity to 

develop this inclination after completing the standard study approach by 

choosing both the more advanced and/or the very advanced study approach. 

They also have the opportunity to discover new approaches to learning in 

lessons called „practical mathematics‟. These lessons include varied tasks 

covering a wide range of knowledge. The different approaches are primarily 

based on the textbook. As regards whether or not the three approaches have 

increasing levels of difficulty, it seems to the students that, as Marie explains, it 

is the same thing, though the volume of work is slightly more. However, one of 

the boys had found a few more difficult tasks at the back of the book, which he 

sometimes chose to work on. In years six and eight students do not have any 

clearly defined „individual work‟. In year one, however, the teacher works 

progressively towards the goal of having the students plan and work using their 

own individual work schedules. Students in year six only have a few lessons 

during which they are able to plan their work independently and these are often 

used to finish the weekly assignments given by their teachers. 

 

In year eight students are able to influence what material „extra reviews‟ cover 

and when they occur. The students are able to request such reviews and, on the 

teacher‟s initiative, timed multiplication tests have also been introduced for each 

Thursday.  

 

What, then, are the difficulties? The teachers say that it is difficult to get 

students more involved when it comes to the course‟s content and design. Maria 

(teacher) said that the students feel that she understands the subject and has been 

through it before (the course content, my note) and should offer suggestions. She 

has experience, which the students lack. In addition, she explained there are 

difficulties related to varying the instruction in mathematics, in particular. The 

teaching materials seem to stifle attempts to do so and stepping outside the 

traditional framework is felt to be stressful. Maria felt that the teaching materials 

are very time-consuming and that she has difficulty in deciding what can be 

omitted, which results in less time for other things such as mathematics work of 

a more practical nature. She did note that common work with an individual goal 

is a good way to allow students increased involvement (see Chapter 6).  

 

Hanna (teacher) explained that when there is too much talk (reviews, group 

discussions, my note) during maths lessons then her students say they have 

trouble doing their sums and become irritated. If the argument was that they are 

then not able to learn, then both she and the students would have had a prime 
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opportunity to discuss how people learn, but the argument seems more to be 

based around making maximum use of lesson time for individual work so that 

the students can finish during the lesson and do not have to take work home.  

 

Lotta was the only teacher who expressed a belief that student involvement is an 

important pedagogical motivator. She tries to help students learn how to better 

influence the content of their own assignments. The further they advance in the 

syllabus, the greater the role the students assume in planning their own work and 

learning. When possible, the students are also encouraged to work with one 

another and the teacher is open to suggestions made by the students about work 

methods and forms of work.  

 

The Potential for Learning 

In the conversations held with the students, it was obvious that the students 

weave the different areas of their lives together to create a whole. They did not 

find any of the questions posed to them to be unusual, nor did they have any 

difficulties during the interview in switching between school and leisure time 

and then back to school again. Tullie Torstensson-Ed (2003) uses fabric as a 

metaphor in this context when she states that this fabric can be said to be a part 

of the student’s personal identity and lifeworld (p.9).  

 

When the students talked about their home lives, it became evident that close to 

half of them have divorced parents. They have new families and often times new 

brothers and sisters. The traditional picture of the nuclear family feels like an 

aged and yellowed photograph and it is important to understand how this affects 

school students and the importance it has for them. From previously having 

families consisting of a mother, a father, two children, and maternal and paternal 

grandparents, the situation for many children today looks completely different. 

Mats describes the situation this way: At mum’s place, I have her boyfriend and 

four new brothers and sisters. At dad’s, I also have two brothers, but they’re not 

there now because my dad’s girlfriend lives somewhere else at the moment. This 

gives a total of six additional siblings and even additional paternal and maternal 

grandparents. The nucleus has very clearly widened and many students today 

have a much broader family network than earlier generations. The concept of 

family and parents has taken on a somewhat different form and significance, 

which is something the school system must be aware of, both in its interaction 

with students and in cooperation with parents, which is considered important. 

 

When describing their leisure time, students interviewed for the study used the 

expressions „here and now‟ and „spontaneity‟. It is clear that concepts of time 

have assumed a completely different meaning for today‟s post-modern students 

than they had previously. A number of students explained that they rarely have 

set times for different activities, but that they instead get a call on their mobile 
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phone when it is time to eat or for some other activity. Some students related 

that they often sit and talk via instant messaging programs in the afternoons with 

both their classmates and other friends who have moved away. Technological 

development can be said to have both broadened the spatial perspective and 

altered the concept of time. 

 

The national assessment (Skolverket, 2004a) reveals that students feel they have 

the least degree of influence in science-oriented subjects and mathematics. 

Students participating in this study did not explicitly express this same 

sentiment, but instead describe work given in mathematics lessons as having 

always been the same. Hillevi says: It might, like, sound boring, but I feel it’s 

been the same all the way through school. From year 1, you do sums – so it feels 

normal. Could it be that this pronounced uniformity has finally taken its toll and 

made older students increasingly feel that mathematics is boring? Seen from this 

perspective, it could be said, rather, that the students feel that it is the 

mathematics instruction itself that is uninspiring – which has another 

significance entirely. 

  

As regards the students‟ circumstances and gender, the study gives the distinct 

impression that boys hold a normative position. This was expressed most clearly 

by Lotta, the year one teacher, who does not believe that assistant teacher-type 

behaviour is desirable. The two other teachers focus on the boys in the class 

based on both their knowledge and performance. The boys in all three school 

years can be said to have been at the centre of the lesson, in spite of the fact that 

they comprise only one-third of the student group (19 of 55).  

 

The study revealed that two-thirds of students come from the lower and upper-

middle classes. This is an interesting statistic in the light of Bernstein‟s (1977) 

theory on the way the new middle class has equipped its children and students to 

be able to assume responsibility for their schoolwork. Having the experience of 

being treated as independent individuals at home may become significant in 

their schoolwork. 

 

In spite of the fact that the school heads talk about a preschool to year nine 

school with a pedagogically holistic ambition, it has been shown that a 

traditional separation into age-based divisions prevails, resulting in a class-based 

teaching system for years one to six and a subject-based learning system for 

years seven to nine. Could it be the case that the lower-secondary subject-based 

rationality is confusing after the early school years‟ mathematics education, or is 

it possible to see a common thread running through mathematics learning in a 

holistic year one to nine perspective? 
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Using a school perspective, it is clear that different codes exist simultaneously in 

schools. The integrated code appears to dominate in the early school years and 

the collection code in the later years. School head Marie-Helen also expressed 

her desire to strengthen the collection code via such means as using the same 

teaching materials for mathematics in years seven to nine. In parallel with this 

measures, all three school heads wished to strengthen the integrated code based 

on the school‟s clear mission to increase both the students‟ formal and informal 

influence. The informal student influence is given the highest priority in the 

school‟s quality report and is referred to in the goal that informal student 

influence over their schoolwork, e.g. being involved in planning and 

establishing their own goals, needs to be further developed. 

 

The school‟s objectives and tasks are defined in the policy documents and the 

aspect that can be discussed and problematised is, first and foremost, the 

question of how work should be organised and carried out. In comparison with 

the school‟s previous curricula, the current Lpo 94 (SKOLFS 1994:1) can be 

viewed as brief, condensed and highly unrestrictive in terms of the 

implementation of both curriculum objectives and over-arching value system-

related objectives. The room left for interpretation is relatively large and from 

this perspective, it will be interesting in this study to detail teachers‟ and school 

heads‟ understandings of the school system‟s role and function in relation to the 

surrounding community. This analysis has been based on three different 

perspectives, which are not completely independent. The difference lies more in 

how the study‟s subjects approach the question presented. Nonetheless, one 

important conclusion will be the question of whether schools should be at the 

forefront of social development or have a contrasting role – a question which 

will be of great importance in their development and, by extension, for the 

development of mathematics education. 

 

Concluding discussions 

Overall, the responsibility for giving students the opportunity to take both 

formal and informal responsibility must lie with the teachers and school heads. 

The work methods and forms used must be adapted to suit the knowledge 

objectives, that is, form and content must cooperate in order for students to be 

able to assume the expected responsibility. The Swedish school system‟s 

teachers and heads must develop useful pedagogical tools for this to succeed. 

 

As such, what potential do students have for assuming responsibility? The 

determinants examined in this study – age, gender and school year – are viewed 

from individual, school and community perspectives. One observation made via 

the study is that the students‟ overall school situation is not given any particular 

consideration in later years unless the maths teacher is also the class homeroom 
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teacher. In later years, the maths classroom becomes solely about maths and it is 

the textbook that dominates.  

 

From a gender perspective, my studies clearly demonstrate that boys are 

normative in the classroom. This is seen in year one in the girls‟ undesirable 

„assistant teacher-like‟ behaviour. The year six teacher focused on the boys in 

the classroom and in year eight, the boys‟ clearly competitive attitude is 

described. All three school heads note that girls have understood the school code 

and are, to use Maria Wester‟s (2008) term, „school smart‟. Wester describes 

school smart as the ability to use knowledge about the school’s behavioural 

norms and social competence to act in a way which allows them to create a 

favourable situation for themselves, and also allows them to blend in with their 

surroundings (p.225). However, being school smart is described with a negative 

undertone when school head Lars-Martin explains: My feeling is that girls have 

always been…they have been so focused on grades that they have gone with the 

flow on everything, just for the sake of it. Considering that the school‟s 

overarching objective for all students centres around success in their schoolwork 

and getting good grades, this comment may sound somewhat strange. Maria 

Hedlin (2009) demonstrates in her material that girls and women in the school 

discourse have often been portrayed as problematic. This attitude has been 

confirmed in my studies. 

 

With regard to the school system as seen from a class perspective, I wonder if, 

in today‟s schools, we have not completely adapted schooling to suit that which 

Bernstein (see Henry Egidius 2002) describes as „the new middle class‟. The 

new middle class, Bernstein suggests, is oriented towards an integrated code, 

which in the school-world means self-governing students and 

supervisory/supporting teachers. In my studies, the development of today‟s 

schools suggests just such an arrangement when one considers the focus of 

policy documentation on the individual and individual work in the classroom, 

resulting in an altered role for the teacher. 

 

For the past 15 years the school organisation has strived to achieve a holistic 

approach to the 10-year compulsory school period. There is a push towards 

preschool to year nine schools, which, at least rhetorically, are described as 

having a holistic approach to student learning and as having a common thread 

running through the education they provide. The school at which I conducted 

my studies is no exception. But in spite of these ambitions and aspirations, the 

school organisation seems to remain quite unchanged, with a clear, age-related 

class and subject-based teaching system. It has been shown that this design can 

be problematic with regard to mathematics education because, among other 

things, the interpretation and implementation of the syllabus objectives for 

maths are handled differently across the three stages of education. In the early 
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years, learning is focused and the socio-cultural opportunities that exist in the 

classroom are exploited. This declines as the students increase in age and by the 

upper-primary and lower-secondary years, the transition to a subject-based 

mathematics classroom with a focus on the individual is complete. 

 

In conclusion, I believe that the focus of instruction must be on the content of 

mathematics taught in school and the closely related didactic questions of „how‟ 

and „what‟. I believe in maths education in schools and consider that plays an 

important role within the school‟s mission of moulding students to become 

active and responsible members of society. My hope is that all students will be 

given the opportunity to experience maths as a source of joy through 

strengthening their involvement and participation in their own learning. 
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       Bilaga 1 

       1(2) 

 

Elevintervju 
Material: bandspelare 

 

1. Enkät med fokus på elevens livsvärld (skola och fritid) 

 

2. Skolan, klassen 

Berätta! 

 

3. Klassrummet  

Hur arbetar ni i din klass? Eget arbete, genomgångar, läxor? 

Eget arbete; Vad betyder det? Vad är bra/dåligt med det? 

 

4. Att planera 
Planera vad betyder egentligen det? 

Vad innebär det?  

Hur gör du?  

Hur tänker du när du planerar? 

Berätta hur du planerar och arbetar i matematik (i klassrummet, hemma)! Är det 

några likheter/skillnader med andra ämnen? 

Brukar du planera någonting när du inte är i skolan? Berätta! 

Om du tänker på att planera i skolan, hemma, på fritiden. Är det några 

likheter/skillnader? 

 

5. Att bestämma 

Vem bestämmer? I skolan, i klassrummet, hemma, på fritiden? 

Tycker du att du får bestämma? Berätta! Ge exempel! 

Vad får du bestämma om? 

Är detta något du skulle vilja ändra på och i så fall hur? 
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ENKÄTFRÅGOR till elever        2(2) 

 

Du 

Kön? 

Ålder? 

 

Boende 

Hur bor du? Hur länge har du bott där? Skulle du vilja flytta? Vart? 

Vilka bor du med? 

 

Familj 

Vad gör dina syskon? 

Vad gör dina föräldrar (arbetar dina föräldrar med)?  

 

Fritid  
Vad har du gjort under sommarlovet? 

Har ni bil/båt/stuga/husvagn etc.?  

Har du varit på semester utomlands någon gång? Vart? och när? 

Vad gör du på din fritid? 

Vad gör de övriga i familjen när dom är lediga? 

Vad brukar ni göra tillsammans? Brukar ni gå på bio/teater/sport m.m? 

 

Skola 

Vad tycker du om att gå i skolan? Favoritämnen? Yrkesdrömmar? 

Hur ofta har du hemläxa i veckan? Aldrig/sällan/1-3ggr/varje dag 

När du har läxor, är det någon som hjälper dig därhemma? Vem? Hur? 

Vad tycker dina föräldrar om hur det går för dig i skolan? Är det viktigt att det 

går bra? Hur vet du det? 
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       Bilaga 2 
       1(3) 

Lärarintervju 
Material: kursplan, läroplan, skolplan, bandspelare 

 

1. Bakgrund 

Yrket, erfarenheter mer generellt 

 

2. Klassrumsvardagen 
Organisation, arbetssätt och arbetsformer 

Eleverna, föräldrarna (möjligheter att hjälpa sina barn med skolarbetet) 

 

3. Kursplan 

Berätta om arbetet i matematik 

Möjligheter/hinder att förverkliga kursplanemålen 

 

4. Läroplan 

Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt 

större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön samt att de får ett reellt 

inflytande på utbildningens utformning samt 

Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier 

och sin arbetsmiljö 

Ansvar och inflytande, reflektioner!  

Hur arbetar du med detta? hinder/möjligheter? 

 

5. Undervisning och lärande i matematik 

Individ/grupp 

Ansvarsfördelningen (elev, lärare, hemmet) 

 

6. Intersektionella aspekter 
Undervisningen skall anpassas  till varje elevs förutsättningar och behov 

Vilken betydelse lägger du på individualiseringsperspektivet 

Problematisera kön, klass etnicitet 

Hur arbetas det med detta på stadierna före och efter 

 

7. Skolan i kommunen 

Vilka signaler kommer från kommunen angående matematikundervisningen? 

Dina reflektioner! 
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       2(3) 

8. Skolan i samhället 

Hargreaves hävdar att den postmoderna världen är snabb, komprimerad, 

komplex och osäker. Detta innebär enorma problem och utmaningar för vårt 

modernistiska skolsystem och för lärarna som arbetar där. 

Ziehe menar att skolan ska sluta lyfta ner allt på ett vardagligt plan och satsa på 

det icke självklara. Skolan måste erbjuda kontrasterande erfarenheter. 

 

Kommunikationssamhällets (det postmoderna samhället) påverkan och 

betydelse för skolan. Dina reflektioner! 

 

 

Skolledarintervju 
Material: kursplan, läroplan, kommunala planen, bandspelare 

 

1. Bakgrund 
Lärarerfarenheter, skolledare 

 

2. Skolvardagen 

Organisation, arbetssätt och arbetsformer 

Personal, föräldrar, elever 

Dina önskningar och visioner 

Realiserbarhet? 

 

3. Kursplan i matematik 
Hur arbetar man på din skola med målen 

Vilken är din roll i detta arbete? 

Hur ser arbetssätten och arbetsformerna i matematik ut på din skola? 

 

4. Läroplan 

Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt 

större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön samt att de får ett reellt 

inflytande på utbildningens utformning samt 

Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier 

och sin arbetsmiljö 

Ansvar och inflytande, reflektioner!  

Hur arbetar du i din skolledarroll med detta? hinder/möjligheter? 

Hur arbetar man i klassrummen med detta? 

 

5. Undervisning och lärande i matematik 
Skolverkets lägesbeskrivning 2007 påtalar ett ökat skolarbete i hemmet. Dina 

reflektioner (möjligheter/hinder)! 

Ansvarsfördelningen (elev, lärare, skolan, hemmet) 
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       3(3) 

6. Intersektionella aspekter 
Undervisningen skall anpassas  till varje elevs förutsättningar och behov 

Vilken betydelse lägger du på individualiseringsperspektivet? 

Problematisera kön, klass och etnicitet! 

Hur arbetas det med detta på din skola? 

 

7. Skolan i kommunen 

Vilka signaler kommer från kommunen angående matematikundervisningen? 

Dina reflektioner! 

 

 

8. Skolan i samhället 

Hargreaves hävdar att den postmoderna världen är snabb, komprimerad, 

komplex och osäker. Detta innebär enorma problem och utmaningar för vårt 

modernistiska skolsystem och för lärarna som arbetar där. 

Ziehe menar att skolan ska sluta lyfta ner allt på ett vardagligt plan och satsa på 

det icke självklara. Skolan måste erbjuda kontrasterande erfarenheter. 

 

Kommunikationssamhällets (det postmoderna samhället) påverkan och 

betydelse för skolan. Dina reflektioner! 
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       Bilaga 3 
Elevernas sociala  bakgrund 
 

Tabell 2. Elevernas sociala bakgrund år 1. 

 
År 1 Moder Fader Kategori 

Lena Sjuksköterska Mäklare Lägre tjänstemän 

Lova Lärare Bilreparatör Lägre tjänstemän 

Lisa Lärare Lärare Lägre tjänstemän 

Linn Personalchef Egenföretagare Högre tjänstemän 

Lollo Personalchef Kontorschef Högre tjänstemän 

Leif Lärare Personalchef Högre tjänstemän 

Lars Kokerska Arbetare Arbetare 

Lennart Student Ingenjör Lägre tjänstemän 

 

 

Tabell 3. Elevernas sociala bakgrund år 6. 

 

 

År 6 Moder Fader Kategori 

Majsan Advokat Advokat Högre tjänstemän 

Marie Städerska Vaktmästare Arbetare 

Mia Tandläkare Lärare Högre tjänstemän 

Mikaela Sjukvårdsbiträde Bilmekaniker Arbetare 

Malte Förskollärare IT konsult Lägre tjänstemän 

Mats Affärsbiträde Chaufför Arbetare 

Mårten Städerska Eget företag Arbetare 

Manne Lärare Distriktschef Högre tjänstemän 

 

 

Tabell 4. Elevernas sociala bakgrund år 8. 

 

 

År 8 Moder Fader Kategori 

Hanne Undersköterska Konstnär Lägre tjänstemän 

Hilda Sjukvårdsbiträde Maskinreparatör Arbetare 

Helga Ombudsman Telereparatör Arbetare 

Helena Kontorist Byggnadsarbetare Arbetare 

Hillevi Psykolog Djurskötare Lägre tjänstemän 

Hasse Student Socionom Lägre tjänstemän 

Henrik Optiker Idrottstränare Lägre tjänstemän 

Holger Telefonist Egen företagare Lägre tjänstemän 
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       Bilaga 4 

Eleverna framtid/fritid/skola/social bakgrund    1(2) 

 

Tabell 5. Eleverna framtid/fritid/skola/social bakgrund. År 1. 

     
År 1 Yrkesval Fritidsintresse Kategori 

Lena Hästskötare, 

konstnär, cirkusartist 

Leker, spelar 

dataspel, katt 

Lägre tjänstemän 

Lova Affär, BB Leker, spelar spel Lägre tjänstemän 

Lisa Arkeolog, 

dagisfröken 

Myser, film, 

dataspel, kompisar 

Lägre tjänstemän 

Linn Djuraffär Kompisar, rita, leka Högre tjänstemän 

Lollo Djurskötare, doktor Kompisar, hälsar på Högre tjänstemän 

Leif Tar det som finns TV, fotboll, leker Högre tjänstemän 

Lars Polis Leker, TV spel Arbetare 

Lennart Pilot  Leker, TV spel Lägre tjänstemän 

 

 
År 1 Favoritämne Skolintresse Kategori 

Lena Bild, matte Kul Lägre tjänstemän 

Lova Matematik Bra Lägre tjänstemän 

Lisa Svenska, matte Jättekul Lägre tjänstemän 

Linn Matematik, allt Bra Högre tjänstemän 

Lollo Spela pjäser Kul Högre tjänstemän 

Leif Har inget Bra, rasterna Högre tjänstemän 

Lars Fritids, bygga stavar Bra Arbetare 

Lennart Matematik Bra Lägre tjänstemän 

 

 

Tabell 6. Eleverna framtid/ fritid/skola/social bakgrund År 6. 

 

År 6 Yrkesval Favoritintresse Kategori 

Majsan Skådespelerska, artist Friidrott, dans Högre tjänstemän 

Marie Designer, tolk Kompisar, skriva, 

fota 

Arbetare 

Mia Fotbollsproffs, kock Idrottar, kompisar Högre tjänstemän 

Mikaela Bilmekaniker, artist Spelar gitarr, 

kompisar 

Arbetare 

Malte Pilot Kompisar, sporta, 

dator 

Lägre tjänstemän 

Mats Arkitekt, data Sporta, dator, 

kompisar 

Arbetare 

Mårten Fotbollsproffs Fotboll, TV spel, 

kompisar 

Arbetare 

Manne Pilot Kompisar, datorn, 

simma 

Högre tjänstemän 
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       2(2) 

 

År 6 Favoritämne Skolintresse Kategori 

Majsan Bild, musik, svenska Roligt Högre tjänstemän 

Marie Bild Kul Arbetare 

Mia Idrott, slöjd, matte Roligt Högre tjänstemän 

Mikaela Musik, slöjd, historia Roligt Arbetare 

Malte Matte Jättekul Lägre tjänstemän 

Mats Engelska, kemi Roligt ibland, 

gympan är jobbig 

Arbetare 

Mårten Idrott, slöjd Så där Arbetare 

Manne Matte Jag älskar skolan Högre tjänstemän 

 

 

 

Tabell 7. Eleverna framtid/fritid/skola/social bakgrund  År 8. 

 

År 8 Yrkesval Favoritintresse Kategori 

Hanne Dansös, arkitekt Dansar, kompisar Lägre tjänstemän 

Hilda Djur någonting Rider, spelar gitarr Arbetare 

Helga Frisör Kompisar, dator Arbetare 

Helena Människor nåt Kompisar, jazzdans Arbetare 

Hillevi Hästar nåt Rider, läser, 

kompisar 

Lägre tjänstemän 

Hasse Fotbollsproffs Fotboll, kompisar, 

dator 

Lägre tjänstemän 

Henrik Fotbolls/basket 

proffs 

Fotboll, basket, 

kompisar 

Lägre tjänstemän 

Holger Motorproffs Cross, kompisar, 

datorn 

Lägre tjänstemän 

 

 
 

År 8 Favoritämne Skolintresse Kategori 

Hanne Dans, NO, matte Väl kul Lägre tjänstemän 

Hilda Musik Jobbigt Arbetare 

Helga Bild, hemkunskap Skolan är tråkig Arbetare 

Helena Matte Väl mest bra Arbetare 

Hillevi Bild, svenska Man lär sig mycket Lägre tjänstemän 

Hasse Idrott Ganska bra Lägre tjänstemän 

Henrik Idrott Så där Lägre tjänstemän 

Holger Matte, idrott Det är inte så dåligt Lägre tjänstemän 
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       Bilaga 5 

 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för matematik, teknik 

och naturvetenskap 

LiliAnn Kling Sackerud 

tfn 090-7867128 

090-130115, 070-3406389. 

e-post: ia.kling@educ.umu.se 

 

 
 

2008-05-26 

 

 

 

Ett matematikdidaktiskt forskningsprojekt 

som berör den klass din dotter/son går i. 

 
Jag, LiliAnn Kling Sackerud, har varit verksam som lärare sedan 1978. Sedan 14 år tillbaka 

har jag arbetat vid lärarutbildningen som universitetsadjunkt. I maj 2007 påbörjade jag mina 

doktorandstudier i pedagogiskt arbete. 

Mitt forskningsprojekt ska genomföras nu under höstterminen 2008 och pågå under läsåret 

08/09. Det kommer att handla om individualisering och matematikundervisning. Jag planerar 

att göra observationer samt intervjuer med lärare och elever i den klass där din dotter/son går. 

Resultatet av arbetet skall leda fram till en avhandling i Pedagogiskt arbete. Arbetet följer 

intentionerna i de forskningsetiska etikreglerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (HSFR, 1999). 

 

Samtliga personuppgifter som jag samlar in är sekretessbelagda och endast tillgängliga för 

mig och mina handledare, docent GunMarie Frånberg och professor Johan Lithner. Eleverna 

avgör givetvis själva om de vill delta i intervjuer. Klassen, eleverna och intervjupersonerna 

kommer att avidentifieras så att inga enskilda deltagare ska kunna identifieras. 

Då eleverna ännu inte fyllt 15 år vill jag på detta sätt informera dig som målsman om 

projektet. Har du frågor eller synpunkter går det bra att ta kontakt med mig. Om du inte vill 

att din dotter/son skall ingå i detta projekt måste jag få veta detta  

senast den 5 juni 2008. 
 

 Med vänliga hälsningar 

 

LiliAnn Kling Sackerud 

 

Lili-Ann Kling Sackerud 

doktorand i pedagogiskt arbete 

Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap 

Umeå universitet 
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