
 

 

School of Mathematics and Systems Engineering 
 
Reports from MSI - Rapporter från MSI 

 
 
 
 

Från styrdokument till 
matematikundervisning 

-en studie om helhetssyn på Helsingborgs kommunala grundskolor 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Terese Ljung 
 
 
 
 
 
 

Feb 
2008 

MSI Report 08009 
Växjö University ISSN 1650-2647 
SE-351 95 VÄXJÖ ISRN VXU/MSI/MDI/E/--08009/--SE 

 

 



 

 

Examensarbete 10 poäng 

i Lärarutbildningen  

Vårterminen 2007 

ABSTRAKT 

Terese Ljung 
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- en studie om helhetssyn på Helsingborgs kommunala grundskolor 

From national objectives and guidelines to mathematic education  

- a study regarding comprehensive approach at the municipality compulsory schools of 

Helsingborg  
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1. Inledning  
Jag har bara undervisat i matematik på högstadiet. Där finns det ett ständigt återkommande 

diskussionsämne kollegor emellan. ”Vad beror de brister i matematik på som många elever 

har när de kommer till oss, och kan man göra något för att förhindra att de uppstår?”  

Att elevernas kunskaper i matematik brister är inte bara en upplevelse jag som lärare har, 

utan också något som går att grunda på fakta. Var tredje år genomför Pisa (Programme for 

International Student Assessment) en färdighetsundersökning av 15-åringars färdighetsnivåer 

i svenska, matematik och naturvetenskap. År 2006 deltog ca 400000 elever från 57 olika 

länder. Svenska elevers resultat i matematik var godkända, men något sämre än vid Pisa 

undersökningen 2003 (Helsingborgs dagblad 2007-12-05). Svenska elever ligger på ett 

OECD-medel (Organisation for Economic Co-operation and Development) i matematik, och 

ur samhällets synvinkel är det angeläget att vi lyfter oss och presterar bättre säger K-G 

Karlsson, Skolverkets nationella projektledare för studien (Helsingborgsdagblad 2007-12-05). 

Vad eleverna får för resultat i matematik (och i övriga skolämnen) beror på många olika 

faktorer. De faktorer som den enskilda skolan har möjlighet att påverka är skolans sätt att 

organisera och bedriva sin verksamhet, arbetssätt och lärarinsatser (www.skolverket.se (d)). 

Det jag intresserar mig för, och som jag anser är en del av alla ovanstående faktorer är skolors 

arbete med helhetssyn inom matematiken. Jag ställer mig frågan om det finns ett samband 

mellan elevers resultat i matematik och skolors sätt att arbeta med en helhetssyn. 
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2. Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka om det går att se något samband mellan Helsingborgselevernas 

resultat i matematik och skolornas sätt att arbeta med helhetssyn. Jag har genom hela arbetet 

valt att definiera helhetssyn som ”strävan efter gemensamma mål (målen i styrdokumenten) 

oavsett var i utbildningskedjan man verkar. 

2.2 Frågeställningar: 

• Hur arbetar man på Helsingborgs kommunala F-9 skolor för att alla lärare som 

undervisar i matematik ska sträva mot samma mål oavsett vilken årskurs de 

undervisar i? 

• Hur ser elevernas resultat ut på det nationella provet i matematik i åk 9 2006 för 

Helsingborgs kommunala F-9 skolor? 

• Hur ser elevernas slutbetyg i matematik i åk 9 ut vt 2006 i Helsingborgs 

kommunala F-9 skolor? 

• Går det att se ett samband mellan elevers resultat och skolors sätt att arbeta med 

en helhetssyn? 

2.3 Begränsningar: 

I litteraturen jag tagit del av talas det ofta om en helhetssyn från förskola till gymnasieskola. 

Jag har enbart fokuserat på en helhetssyn för grundskolan (åk 1 till åk 9). Jag har gjort denna 

begränsning eftersom vi i Sverige har skolplikt från åk 1 till åk 9.  
”Alla barn mellan sju och sexton år i Sverige är skolpliktiga.  Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, 

sameskolan, specialskolan och särskolan. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri.”  

(www.skolverket.se (c)) 

Jag har valt att göra undersökningen på skolor som ligger i samma kommun och därför 

lyder under samma skolplan. Eftersom friskolor inte lyder under kommunens skolplan är de 

inte med i min undersökning. Att göra undersökningen i flera kommuner var inte aktuellt 

eftersom det skulle göra arbetet allt för stort. 

Eftersom undersökningen handlar om en helhetssyn genom hela grundskolan har jag valt 

att endast titta på F-9 skolor. I Helsingborg finns det 16 kommunala skolor som har elever 

från åk 1 till åk 9. Av dessa 16 skolor hade fem skolor inga elever i åk 9 vt 2006 (de fick sina 

första nior ht 2006). Eftersom jag inte har kunnat samla in något resultat från dessa skolor så 

har de inte heller kunnat bidra till att se om det finns något samband eller inte mellan 

elevernas resultat och skolornas arbete med helhetssyn. Dessa skolor har därför strukits ur 
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min undersökning. Detta innebär att elva kommunala grundskolor med elever från åk 1 till åk 

9 har deltagit i min undersökning. 

Det finns en mängd faktorer som påverkar elevers resultat i matematik såväl som i andra 

skolämnen vilket gör det svårt att studera en separat faktor. Mitt fokus har varit helhetssyn 

inom matematikundervisningen, och ingen hänsyn har tagits till övriga faktorer. 

3. Teoretisk bakgrund 
3.1 Hur kan man arbeta för att alla lärare som undervisar i matematik ska sträva mot 

samma mål oavsett vilken årskurs de undervisar i? 

Som nämnt i inledningen så beror elevernas resultat i matematik (och i övriga skolämnen) på 

många olika faktorer. De faktorer som den enskilda skolan har möjlighet att påverka är 

skolans sätt att organisera och bedriva sin verksamhet, arbetssätt och lärarinsatser 

(www.skolverket.se (d)). Faktorerna hur skolan väljer att organisera och bedriva sin 

verksamhet styrs inte enbart utifrån skolan själv, utan också med utgångspunkt i de nationella 

styrdokumenten medans faktorerna arbetssätt och lärarinsatser styrs lokalt i respektive 

verksamhet. 

3.1.1 Styrdokument 

De nationella styrdokument som lärare i grundskolan har att rätta sig efter i sin undervisning 

och planeringen av denna är läroplanen (Lpo 94) och kursplanerna för respektive ämne. De 

måste också ta hänsyn till läroplanerna för förskolan (Lpfö 98) och läroplanen för 

gymnasieskolan (Lpf 94).  
”De tre läroplanerna skall länka i varandra och genomsyras av samma syn på kunskap, utveckling och lärande” 

(Utbildningsdepartementet, 1998) 

Kommunalt styrdokument finns i form av en skolplan. Denna skolplan ska ligga till grund för 

de lokala styrdokumenten, arbetsplanerna (se figur 1). 
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Figur 1 illustrerar sambanden mellan grundskolans olika styrdokument från nationell till lokal nivå. 

 

”En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. Det finns tre läroplaner - en för 

förskolan (Lpfö 98), en för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och en 

för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Läroplanerna länkar i varandra genom att de är uppbyggda på likartat sätt 

och uttrycker samma syn på kunskap, utveckling och lärande.” 

(www.skolverket.se (a))  

Kursplaner är en komplettering av läroplanen och anger målen för undervisningen i 

respektive ämne. Kursplanerna för respektive ämne fastställs av regeringen, och de är 

bindande föreskrifter som förmedlar statens krav på utbildningen i de olika ämnena. I 

kursplanerna anges de mål som undervisningen i ämnet ska sträva mot (strävansmål) och de 

mål som ska ha uppnåtts av alla elever vid grundskolans slut (uppnåendemål). 

Både läroplan och kursplaner skall ligga till grund för planeringen av undervisningen. 

Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever skall lära sig, men de anger inte 

arbetssätt, organisation eller metoder. På varje skola och i varje klass måste lärare tolka de 

nationella kursplanerna och tillsammans med eleverna planera undervisningen med 

utgångspunkt i elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov. Kursplanerna 

fastställer de kunskapskvaliteter som undervisningen skall utveckla och anger därmed en ram 

inom vilken val av stoff och metoder skall göras.  
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Kursplanerna är med andra ord utformade så att de lämnar stort utrymme för en lokal och 

professionell tolkning (www.skolverket.se (b)). 

De mål och riktlinjer som staten satt upp för utbildningen ska konkretiseras lokalt. I alla 

kommuner ska kommunfullmäktige anta en skolplan som visar hur verksamheten på 

kommunens skolor ska se ut och utvecklas. Skolplanens huvudsyfte är att visa på hur 

kommunen planerar att arbeta för att uppnå de nationella mål som staten har satt upp för 

skolan. Skolplanen ska kontinuerligt följas upp och utvärderas. Det är viktigt att kommunens 

skolplan formuleras på ett tydligt sätt eftersom den ska ligga till grund för skolornas planering 

och utvecklingsarbete (Skolverket, 1997). 

Av de 20 kommuner som granskades av Skolverket i Nationella kvalitetsgranskningar 

2000, konstaterade inspektörerna att det var få om ens någon kommun som klarade skollagens 

krav på en skolplan med konkreta åtgärder för hur man ska uppnå de nationella målen. Redan 

1996 hade en annan undersökning utförd av Skolverket kommit till en liknande slutsats, att 

kommunernas skolplaner inte var tillräckligt konkreta för att kunna fungera som 

styrinstrument (Skolverket, 1997). Samtidigt konstaterar utredningen från år 2000 att det finns 

ett samband mellan helhetssyn och kvalitet.  
”Det resultat som skönjas tyder på att det föreligger ett positivt samband mellan ett gott kommunalt ansvar för 

helhet i elevernas utbildning och verksamhetens kvalitet och resultat”  

(Skolverket, 2000, s. 55) 

Helsingborgs kommuns skolplan har fått namnet ”Handlingsprogram för skola i 

Helsingborg”. Handlingsprogrammet är en uppdragshandling riktad till anställda i kommunal 

förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola 

(www.helsingborg.se (a)).  

Kommunens skolplan ska tillsammans med läroplanen och kursplanerna ligga till grund för 

skolornas planering och utvecklingsarbete. Den enskilda skolans rektor, lärare och elever har 

sedan möjlighet att anpassa innehåll, organisation och arbetssätt till lokala förhållanden. 

Denna planering samt vilka åtgärder som behövs för att varje enskild skola ska kunna ge alla 

elever möjlighet att nå de nationella målen ska framgå av skolans arbetsplan (Skolverket, 

1997; www.skolverket.se (c)). 

Utöver de nationella målen och betygskriterierna ställer Skolverket krav på att skolan 

utformar en lokal planering och from åk 8 måste skolan ha lokala kursmål och lokala 

betygskriterier eftersom de nationella målen/kriterierna gäller först för vårterminen i åk 9 

(slutbetyget). I den lokala planeringen ska nationella mål och betygskriterier tolkas och 

utvecklas så att det klargörs vad undervisningen ska innehålla, hur den ska utformas och vilka 
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kunskaper eleven ska ha utvecklat för att få ett visst betyg. De överenskommelser som görs i 

det lokala planeringsarbetet bör dokumenteras. Varje lärare är skyldig att för elever och 

föräldrar kunna redovisa vad som gäller för den egna verksamheten. Den lokala planeringen 

tydliggör och konkretiserar de nationella målen och betygskriterierna. På en skola är det 

rektor som har ett övergripande pedagogiskt ansvar. Rektor ansvarar för att diskussioner om 

de lokala tolkningarna av kursplaner och betygskriterier förs mellan lärare 

(www.skolverket.se (h)). 

3.1.2 Helhetssyn i undervisningen i teorin 

För att ge elever en logisk och kontinuerlig undervisning genom hela grundskolan krävs en 

långsiktlig planering av undervisningen. Alla lärare som kommer att undervisa elevgruppen i 

matematik under olika skolår måste vara överens om när och hur olika moment bör behandlas.  

För att ge elever en logisk och kontinuerlig undervisning genom hela grundskolan krävs också 

att undervisande lärare, oavsett undervisningsstadie, är överens om synen på undervisning och 

inlärning. Detta har visat sig vara ett problem då det tidigare funnits olika traditioner vid 

utbildning av låg- och mellanstadielärare å ena sidan och högstadie- och gymnasielärare å 

andra sidan. Detta har lett till att lärare på olika stadier fått helt olika syn på undervisning och 

inlärning (Löwing och Kilborn, 2002).  

Skolverkets undersökning från 2006 bekräftar att det finns en tydlig skillnad mellan 

undervisningen i matematik under skolans tidigare år och under de senare. I de tidigare åren 

förekommer mer varierade arbetsformer, man använder sig av matematiken i olika praktiska 

och vardagliga situationer och eleverna ges möjlighet att använda sig av konkret material vid 

inlärning av nya moment. På flera håll använder man sig av laborativt material och 

konstruktionsmaterial för att tydliggöra matematiska begrepp och förhållanden. Det händer 

också att man integrerar matematiken i ämnen som slöjd och hemkunskap. Skolverkets 

undersökning visar vidare att undervisningen ändrar karaktär någon gång mellan åk 3 och åk 

5 och övergår från de friare arbetssätten till ett mer formellt och läromedelsbaserat arbetssätt. 

Detta i sin tur innebär att elevernas entusiasm och intresse för ämnet minskar (Skolverket, 

2006). 

Löwing och Kilborn (2002) menar att alla som undervisar i matematik har samma ansvar 

för elevernas kunskapsutveckling. Som lärare måste man oberoende av undervisningsstadie 

vara insatt i matematikundervisningens innehåll från skolår 1 till och med skolår 10. En av 

undersökningsparametrarna Skolverket använde i sin undersökning Nationella 

kvalitetsgranskningar 2000 för att fastställa kommunernas helhetstänkande i utbildningen var 

huruvida pedagogerna är förtrogna med närliggande utbildningsår/skolformer. Granskningen 
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visar att det generellt sett finns alltför lite kunskap mellan olika utbildningsår och att 

verksamheterna fortfarande präglas av ett stadietänkande. För att kunna stödja och vägleda 

elever mot att uppnå de nationella målen inom ett kunskapsområde eller ett ämne krävs att 

pedagogen har kunskap om var på denna väg mot målen pedagogen själv verkar och ansvarar. 

Det krävs att pedagogen har ett perspektiv som inte bara sträcker sig över det egna 

ansvarsområdet och närliggande tid utan också till föregående och kommande stadier i 

utbildningssystemet. Det är vanligt att stort hopp sätts till nyutexaminerade lärare med 

inriktning 1-7 eller 4-9, men granskningen visar också att de inte alltid får så stora möjligheter 

att påverka sin nya arbetsplats (Skolverket, 2000).  

3.2 Elevernas resultat 

Nationella provet i matematik i årskurs 9 är obligatoriskt och resultaten används som ett av 

flera mått på måluppfyllelse i grundskolan. Resultaten ger en bild av elevernas kunskapsnivå i 

slutet av grundskolan (www.skolverket.se (f)).  

Slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade systemet delades ut för första gången 

våren 1998. Betygen sätts utifrån de mål som eleverna enligt kursplanerna ska ha uppnått i 

slutet av det nionde skolåret och med hjälp av fastställda betygskriterier. Läroplanen, 

kursplanerna och betygssystemet gör att resultaten blir synliga i förhållande till målen på ett 

annat sätt än tidigare (www.skolverket.se (g)).  

4. Metod 
4.1 Urval 

Bell (2000) skriver att man i mycket stora undersökningar brukar använda sig av stickprov 

som i så stor utsträckning som möjligt representerar populationen i sin helhet eftersom det då 

går att göra generaliseringar. Vidare skriver hon att det i mindre projekt kan vara svårt att få 

ett slumpmässigt urval. Istället tvingas man nöja sig med att fråga ut personer från den totala 

populationen som går att få tag i och som är villiga att ställa upp. 
”I mindre undersökningar måste vi göra så gott vi kan, vilket innebär mer eller mindre tillfälliga (istället för 

slumpmässiga) urval, något som är acceptabelt under förutsättning att man ger en klar och tydlig redogörelse för 

hur man burit sig åt för att göra sitt urval och att man är medveten om vilka begränsningar detta innebär.” 

(Bell, 2000 s. 111) 

Denna undersökning har genomförts vid kommunala f-9 skolor i Helsingborgs kommun. 

Det har med andra ord inte skett något slumpmässigt urval. Urvalet har gjorts medvetet med 

hänsyn till vad som varit praktiskt genomförbart och med hänsyn till de begränsningar som 

gjordes i arbetes uppstart.  
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Alla rektorer på de elva utvalda skolorna deltog i undersökningen i någon grad. Sju av 

skolorna deltog endast i den inledande undersökningen bestående av två frågor med 

svarsalternativen ja och nej. Fyra skolors rektorer ställde upp och svarade på följdfrågor till de 

två första frågorna. Av de fyra skolorna som gick vidare i undersökningen var det två skolor 

där lärare från olika stadier ställde upp och blev intervjuade alternativt besvarade en öppen 

enkät. Nedan följer en kort beskrivning av de fem medverkande lärarna: 

De flesta av de medverkande lärarna hade arbetat som lärare i 10-15 år. En lärare hade 

endast arbetat i tre år, och en hade arbetat i över 20 år. Alla de medverkande lärarna hade i 

princip bara undervisat inom ett stadium. Ingen hade ett undervisningsspann på mer än fyra 

årskurser. Två av lärarna hade 4-9 lärarutbildning, två av lärarna hade en äldre lärarutbildning 

för låg/mellanstadiet och en lärare hade gått SÄL-utbildningen i Malmö. 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

För att undersöka om och i så fall hur skolorna arbetar med helhetssyn skickades enkäter ut 

till rektorn på respektive skola. 

En enkät är lämplig att använda när man vill undersöka om det finns något samband mellan 

det man är intresserad av och fakta (Bell, 2000). I mitt fall är jag intresserad av helhetssyn på 

matematikundervisning, och jag vill undersöka om det finns något samband mellan helhetssyn 

på matematikundervisningen och elevernas resultat.  
”En enkät är en bra metod för att samla in en viss typ av information på ett snabbt och förhållandevis billigt sätt 

– under förutsättning att svarspersonerna kan läsa, att de tolkar frågorna på i stort sett samma sätt som man själv 

och att forskaren är tillräckligt disciplinerad för att utelämna alla onödiga frågor.” 

(Bell, 2000, s 103) 

I ett inledningsskede ställdes två övergripande frågor med svarsalternativen ja och nej ut 

till de elva medverkande skolornas rektorer. Det var snabbt och lätt gjort för rektorerna att 

besvara dessa, och jag kunde ganska snabbt få en överblick över hur det såg ut på 

Helsingborgs grundskolor. Beroende på vad rektorerna svarat fick de sedan öppna följdfrågor 

(bilaga 2). 

För att följa upp rektorernas svar skickades en förfrågan ut via rektorerna på de elva 

skolorna om det fanns lärare från olika stadier på en och samma skola som kunde tänka sig att 

ställa upp och bli intervjuade eller besvara en öppen enkät. Två skolor tackde ja till detta. En 

öppen enkät skickades ut till tre matematiklärare på en av de skolorna (bilaga 5) och 

intervjuer genomfördes med två lärare på den andra skolan (bilaga 6).  

För att bedöma elevernas resultat på respektive skola har den statistik över betyg och 

provresultat som Skolverket presenterar på sin hemsida undersökts (www.skolverket.se (d) 
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och www.skolverket.se (e)). Information om slutbetyget i matematik och resultat på nationella 

provet i matematik för elever i åk 9 vt 2006 för respektive skola har gåtts igenom (bilaga 3). 

Den tillgängliga informationen har sedan bearbetats, analyserats och presenteras i tabeller. 

Detta för att se om det går att se några samband mellan elevernas resultat och den information 

som framkommit i min undersökning om skolornas arbete med helhetssyn. 

4.3 Genomförande 

I undersökningens inledning skickades ett brev ut till rektorer på berörda skolor (bilaga 1). I 

brevet fick rektorerna information om mitt examensarbete, vad det var jag ville undersöka och 

vad jag behövde få reda på. I brevet ställdes också två korta frågor för att få en övergripande 

kvantitativ bild av läget. Eftersom rektorer kan vara väldigt upptagna, och hela mitt arbete 

byggde på att de kunde tänka sig att ställa upp och vara en del av min undersökning, så lät jag 

dem bestämma vad som passade dem bäst, en intervju, en telefonintervju eller en ”mail 

intervju” (m.a.o. en typ av öppen enkät). Intresset att delta i undersökningen var varierande. 

Alla rektorer kunde tänka sig att svara på de två övergripande frågorna (om skolorna hade 

lokala mål/lokal kursplan samt ämneskonferenser i matematik från åk 1 till åk 9) men få 

tyckte sig ha tid att medverka i någon större undersökning. nio av elva rektorer som deltog i 

undersökningen föredrog att svara på frågor via mail. två av elva rektorer valde att svara på 

frågor via telefon. 

När frågorna till rektorerna blivit besvarade genomfördes även en intervju/enkät 

undersökning med fem lärare från olika stadier på två av stadens skolor. Detta gjorde för att 

följa upp rektorernas svar och se om rektorernas bild av hur verksamheten på skolan är 

uppbyggd och fungerar och lärarnas bild av verksamheten från vardagen är densamma. Den 

ena skolans lärare svarade på frågor genom att besvara en öppen enkät, och den andra skolans 

lärare svarade på frågor i en intervju. Frågorna till lärarna är ställda under slutskedet av 

arbetet. Frågorna är ställda mot bakgrund av vad som hittills kommit fram i mitt arbete, både 

från litteraturstudier från de svar jag fått av rektorerna.  

4.4 Validitet 

Validiteten är ett mått på överensstämmelsen mellan det ett mätinstrument avser att mäta och 

vad det faktiskt mäter (Körner & Wahlgren, 1998). 

I den inledande delen av undersökningen som alla elva skolor deltog i ställdes endast två 

frågor med svarsalternativen ja och nej. När undersökningen sedan fortskred hoppade många 

skolor av. Det gör att en möjlig felkälla är om det finns skolor där en helhetssyn faktiskt 

präglar den dagliga verksamheten om än i andra former än vad lärare och rektorer har gett 

uttryck för i min undersökning. Jag har försökt komma åt detta genom att alltid ställa 
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följdfrågan ”Hur arbetar ni för att alla lärare som undervisar i samma ämne ska sträva mot 

samma mål oavsett vilken årskurs de undervisar i?” Men då bortfallet var stort redan innan 

denna följdfråga ställdes så har den inte besvarats av representanter för alla skolor.  

4.5 Reliabilitet 

Reabiliteten är tillförlitligheten på mätvärdena (Körner & Wahlgren, 1998). 

Eftersom direkt kontakt tagits med rektorerna på respektive skola anser jag att den 

information de lämnat ut kan ses som tillförlitlig. Jag anser också att den information jag fått 

genom enkätundersökningar och intervjuer med lärare är tillförlitlig. Eventuellt kan två av 

frågorna uppfattas som lite känsliga, dels frågan ”känner du dig säker på innehåll och 

användning av kursplanen?” och dels frågan ”hur säker känner du dig på undervisningen ur 

ett 1-9 perspektiv?”. Detta eftersom lärarna eventuellt kan känna att de vill styrka sin 

kompetens och inte ifrågasätta den. En stor ärlighet upplevdes dock från lärarna under 

intervjuerna vilket ändå får mig att tro att jag fått ärliga och därmed tillförlitliga svar. 

För att få så tillförlitlig information så möjligt om elevernas resultat ville jag ta del av både 

elevernas resultat på det nationella provet i matematik och av deras slutbetyg i matematik. 

Genomgående var att elevernas resultat är betydligt bättre om man väljer att titta på 

slutbetygen istället för att titta på resultaten av det nationella provet. Hur mycket resultaten 

skiljer sig åt är olika från skola till skola. Det faktum att det finns en övergripande skillnad 

mellan elevernas betyg och deras resultat på nationella proven ger anledning till ett kritiskt 

tänkande kring tillförlitligheten. Visserligen kan det nationella provet inte mäta alla de mål 

och kriterier som ställs i matematik, men varför är betygen genomgående bättre än de 

nationella proven? 

När det gäller tillförlitligheten på hela undersökningen så är det en för liten undersökning 

för att resultatet ska kunna räknas generellt, men det är en intressant undersökning för 

Helsingborgs kommun och dess skolor. 

4.6 Etiska överväganden 

Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av 

det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för 

berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Såväl 

kortsiktlig som långsiktliga följder skall därvid beaktas (Vetenskapsrådet, 2002). 

Den information i min rapport som skulle kunna ses som känslig är delen med elevernas 

resultat. Resultaten är dock inte personliga, utan anges skola för skola. Resultaten har hämtats 

från skolverkets statistik, och den är offentlig. 
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Rektorerna som deltagit i undersökningen för sin skolas räkning har själva tagit beslutet att 

ställa upp och svara på frågorna. De har också själva valt hur pass ingående de vill delta i 

undersökningen. 

Lärarna som deltagit i undersökningen har själva tagit beslutet att ställa upp och svara på 

frågorna. Lärarnas namn nämns inte i arbetet, och deras svar går inte att härleda tillbaka till 

dem. 

Både rektorer och lärare har inför deltagandet i undersökningen fått ett personligt brev där 

jag förklarat mina avsikter med undersökningen. 

5. Resultat och analys 
5.1 ”Hur arbetar man på Helsingborgs kommunala F-9 skolor för att alla lärare som 

undervisar i matematik ska sträva mot samma mål oavsett vilken årskurs de undervisar 

i?” 

5.1.1 Styrdokument 

Med de nationella mål som anges i läroplanerna och kursplanerna som grund ska varje 

kommun i sin skolplan tala om hur man planerar att arbeta för att uppnå de nationella målen. 

Helsingborgs skolplan nämner inget om helhetssyn, och den saknar konkreta handlingar för 

hur kommunen planerar att arbeta med skolverksamheten mot de nationella målen. Detta 

stämmer väl överens med den bild som Skolverket ger i sin rapport Nationella 

kvalitetsgranskningar 2000, att få granskade kommuner uppfyller skollagens krav på 

skolplanens uppbyggnad. Med den kommunala skolplanen som grund ska de kommunala 

skolorna sedan upprätta en arbetsplan där det framgår vilka åtgärder som behövs för att skolan 

ska kunna ge alla sina elever möjlighet att nå de nationella målen. Även planering av innehåll, 

organisation och arbetssätt ska kunna utläsas i arbetsplanen.  

Av de elva skolor som jag har tittat på har fyra skolor en tydlig lokal arbetsplan, fyra 

skolor har någon form av vision eller prioriterade mål och tre skolor saknar lokal arbetsplan. 

(För mer utförlig information se bilaga 7).  

Utöver de nationella målen och betygskriterierna ställs det krav på att skolan utformar en 

lokal planering och fr.o.m. åk 8 måste skolan ha lokala kursmål och lokala betygskriterier 

eftersom de nationella gäller först för vårterminen i åk 9 (slutbetyget).  

Av de elva skolor som deltagit i min undersökning hade tre skolor lokala mål/lokal kursplan i 

matematik. Jag genomförde intervjuer med två lärare på en av dessa skolor. Båda de lärarna 

tyckte att en lokal kursplan i matematik är ett bra hjälpmedel i arbetet att nå de nationella 

målen. På en av de skolor som saknade lokal kursplan genomförde jag en enkätundersökning 
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med tre lärare. Alla de lärarna ansåg att det inte borde finnas lokala kursplaner i matematik på 

alla grundskolor eftersom det skulle ge upphov till för många tolkningar.  

På en skola är det rektor som har ett övergripande pedagogiskt ansvar. Rektor ansvarar för 

att diskussioner om de lokala tolkningarna av kursplaner och betygskriterier förs mellan lärare 

(www.skolverket.se (h)). Två av de rektorer jag pratat med säger att skolor inte ska ha lokala 

kursplaner eftersom man ska arbeta efter de nationella kursplanerna. Anledningen till detta är 

att fokus då hamnar på ”görandet” och inte på målen. Av en tredje rektor får jag höra att det 

inte behövs något samarbete mellan lärarna eftersom alla ändå ska arbeta efter strävansmål 

och uppnåendemål. 

5.1.2 Helhetssyn i undervisningen i praktiken 

Skolverkets undersökning från 2006 visar att det finns en tydlig skillnad mellan 

undervisningen i matematik under skolans tidigare år och under de senare. I de tidigare åren 

förekommer mer varierade arbetsformer, man använder sig av matematiken i olika praktiska 

och vardagliga situationer och eleverna ges möjlighet att använda sig av konkret material vid 

inlärning av nya moment. Detta stämmer överens med det som framkommit i mina 

intervjuer/enkäter med lärarna. Gemensamt för de båda skolorna är att det används mer 

laborativt material i matematikarbetet med de yngre barnen. Matematikundervisningen i de 

högre årskurserna är mer teoretisk. 

En av undersökningsparametrarna Skolverket använde i sin undersökning Nationella 

kvalitetsgranskningar 2000 för att fastställa kommunernas helhetstänk i utbildningen var 

huruvida pedagogerna är förtrogna med närliggande utbildningsår. Granskningen visar att det 

generellt sett finns alltför lite kunskap mellan olika utbildningsår. För att kunna stödja och 

vägleda elever mot att uppnå de nationella målen inom ett kunskapsområde eller ett ämne 

krävs att pedagogen har kunskap om var på denna väg mot målen pedagogen själv verkar och 

ansvarar. Ingen av de lärare som medverkande i min undersökning känner sig säker på 

undervisningen ur ett 1-9 perspektiv. De känner sig säkra på sitt eget stadie, och kanske något 

år tidigare eller något år senare.  

Alla de fem tillfrågade lärarna i min undersökning var överens om att helhetssyn i 

matematik kännetecknas av att lärarna träffas hela vägen och har en kontinuerlig dialog om 

kunskaper, mål och arbetssätt. Ett forum för detta är tex ämneskonferenser i matematik. Man 

har ämneskonferenser i matematik från åk 1 till åk 9 på sju av elva skolor. Jag genomförde 

intervjuer med två lärare på en av dessa skolor. Båda de lärarna var nöjda med att de har 

ämneskonferenser men tycker inte att tillräckligt mycket tid avsetts för detta (1 timme varje 

månad). En stor del av den tiden går dessutom åt till praktiska frågor som behöver lösas 

 16

http://www.skolverket.se/


 

istället för åt pedagogiska diskussioner. På en av de skolor som saknade ämneskonferenser i 

matematik genomförde jag en enkätundersökning med 3 lärare. Alla de lärarna hade önskat att 

skolan haft ämneskonferenser i matematik. På två av de skolorna som deltog i 

undersökningen som inte har ämneskonferenser i matematik arbetar man aktivt för en 

helhetssyn i matematik på andra sätt. På en av skolorna har man diskussioner och 

gemensamma erfarenhetsutbyten i skolåren 1-9 i matematik. På en annan skola har man 

arbetat aktivt för att få ett samstämmigt undervisningsmatrial och en samstämmig bedömning 

av elevernas resultat från förskolan upp till 9:an. Man har också satt upp gemensamma 

riktlinjer för när en elev bör kunna tex enklare division, ekvationer osv. Detta stämmer väl 

överens med Löwing och Kilborns påstående om att alla lärare som kommer att undervisa 

elevgruppen i matematik under olika skolår måste vara överens om när och hur olika moment 

bör behandlas.  

På en tredje skola har man en ”röda tråden”-grupp som arbetar med helhetssyn för att 

eleverna på skolan ska känna igen sig hela vägen från åk 1 till åk 9. Denna grupp behandlade 

dock frågor kring hela skolsituationen och inte specifikt om matematik. 

5.2 ”Hur ser elevernas resultat ut på det nationella provet i matematik i åk 9 2006 för 

Helsingborgs kommunala F-9 skolor?” 

  Andel elever på skolan som gjort ett 
godkänt nationellt prov 

Slottvångsskolan 74% 

Magnusstenbocksskolan 90% 

Elinebergsskolan 78% 

Dalhemsskolan 80% 

Wieselgrensskolan 81% 

Fredriksdalsskolan 48% 

Maria Park skolan 85% 

Högastenskolan 95% 

Påarps skola 83% 

Gantofta skola 85% 

Holstagårdsskolan 100% 

 
Tabell 1 visar andelen elever i åk 9 på respektive skola som gjort ett godkänt nationellt prov i matematik 
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5.3 ”Hur ser elevernas slutbetyg i åk 9 ut vt 2006 i Helsingborgs kommunala F-9 

skolor?” 

 

  Andel elever som nått målen  
(fått minst G i slutbetyg) 

Slottvångsskolan 94% 

Magnusstenbocksskolan 96% 

Elinebergsskolan 89% 

Dalhemsskolan 91% 

Wieselgrensskolan 92% 

Fredriksdalsskolan 94% 

Maria Park skolan 93% 

Högastenskolan 97% 

Påarps skola 96% 

Gantofta skola 97,50% 

Holstagårdsskolan 100% 

 
Tabell 2 visar andelen elever i åk 9 på respektive skola som nått alla godkäntmål i matematik. 

5.4 ” Går det att se ett samband mellan elevers resultat och skolors sätt att arbeta med 

en helhetssyn?” 

Skolverkets nationella kvalitetsgranskning 2000 visar att det finns ett positivt samband mellan 

helhetssyn på utbildning och kvalitén på utbildningen. I min undersökning kan man se att på 3 

av elva skolor når över 90% av eleverna G både i slutbetyg i matematik och på det nationella 

provet i matematik. Samma tre skolor har en tydlig lokal arbetsplan. Två av dessa tre skolor 

har dessutom både lokal kursplan i matematik och ämneskonferenser i matematik från åk 1 till 

åk 9. 
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 Tydlig lokal 

arbetsplan 

Lokal 

kursplan i 

matematik 

Ämneskonferenser i 

matematik för åk 1 

till åk 9 

Elevernas resultat i 

matematik 

Holstagårdsskolan JA NEJ NEJ 

Högastenskolan JA JA JA 

Magnus Stenbocksskolan JA JA JA 

Minst 90% är godkända på 

nationella provet och minst 

90% fick G i slutbetyg 

     

Gantofta skolan NEJ NEJ NEJ 

Maria Park skolan NEJ NEJ JA 

Påarp skola  NEJ JA 

Wieselgrensskolan JA JA JA 

Dalhemsskolan NEJ NEJ NEJ 

Minst 80% är godkända på 

nationella provet och minst 

80% fick G i slutbetyg 

     

Elinebergskolan NEJ NEJ JA 

Slottvångsskolan NEJ NEJ JA 

Minst 70% är godkända på 

nationella provet och minst 

70% fick G i slutbetyg 

     

Fredriksdalsskolan NEJ NEJ NEJ 48% godkända på nationella 

provet. 94% fick G i 

slutbetyg 

 
Tabell 3  

6. Diskussion  
6.1 Metoddiskussion 

Med den tid och de resurser som funnits till förfogande för detta arbete tycker jag att min 

undersökningsmetod är lämplig. Med mer tid och resurser hade man kunnat göra 

undersökningen i flera kommuner, samt gjort den ännu mer ingående. I mitt fall går det inte 

att göra några generaliseringar men det är en intressant undersökning för Helsingborgs 

kommun och dess skolor. 

Jag anser att min undersökning har bra validitet och bra reabilitet. En felkälla som kan ha 

uppstått är om det finns skolor där en helhetssyn faktiskt präglar den dagliga verksamheten 

om än i andra former än vad lärare och rektorer har gett uttryck för i min undersökning. Jag 

har försökt komma åt detta genom att alltid ställa följdfrågan ”Hur arbetar ni för att alla lärare 

som undervisar i samma ämne ska sträva mot samma mål oavsett vilken årskurs de undervisar 

i?” Men då bortfallet var stort redan innan denna följdfråga ställdes så har den inte besvarats 

av representanter för alla skolor.  
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”Man ska fråga sig om en enkät är ett bättre sätt att få fram information än exempelvis intervjuer eller 

observationer. Om så är fallet, måste man konstruera en enkät som kommer att ge den information man behöver, 

som svarspersonerna kan acceptera och som inte medför några problem vid analysen och tolkningen av svaren.”  

(Bell, 2000, s. 103) 

Kanske hade regelrätta intervjuer varit att föredra till dessa frågor, men med tanke på hur 

upptagna rektorer och lärare är lät jag dem bestämma på vilket sätt de ville besvara frågorna, 

muntligt eller skriftligt. 

6.2 Resultatdiskussion  

Många av rektorerna var mycket upptagna och tyckte inte att de hade tid att svara på mer 

ingående frågor. Detsamma gällde när jag försökte få tag på lärare som kunde tänka sig att 

ställa upp på intervjuer.  Jag tycker ändå att jag fått ut det jag ville av undersökningen. När jag 

i slutet av arbetet hittade Skolverkets granskning Nationella kvalitetsgranskningar 2000 

kände jag stor bekräftelse för mitt arbete och det jag kommit fram till. Den visar både på att 

många kommuners skolplaner inte är så tydliga och konkreta som det är tänkt att de ska vara 

för att fungera som styrdokument samt att ju större ansvar en kommun tar för helhetssynen av 

elevers utbildning destu bättre resultat visar verksamheten. 

När det gäller min undersökning så är den för liten för att dra några generella slutsatser. 

Jag anser dock att skolverkets undersökning om sambandet mellan kvalitet och helhet 

tillsammans med de resultat som jag fått fram i min undersökning tyder på att elevernas 

resultat gynnas av att det finns en helhetssyn i matematikundervisningen. 

Det faktum att Helsingborgs kommuns skolplan inte trycker på helhetssyn skulle kunna 

förklara varför begreppet inte heller har så stort genomslag i skolornas arbetsplaner. Vad som 

är svårare att förklara är varför två av elva rektorer säger att det inte ska finnas lokala mål och 

ytterligare en rektor säger att samarbete mellan lärarna inte behövs nu när alla ska arbeta mot 

de nationella målen, detta trots att skolverket säger att det är rektorerna som har det 

övergripande pedagogiska ansvaret och att de ansvarar för att diskussioner om de lokala 

tolkningarna av kursplaner och betygskriterier förs mellan lärare. 

6.3 Slutsats 

Min uppfattning är att en viktig del av det som de nationella styrdokumenten vill förmedla går 

förlorat längs vägen. Visserligen sätts målen nationellt, men ju längre ner i kedjan av 

styrdokument man kommer destu mer ska målen konkretiseras och det ska tydliggöras hur 

man ska arbeta för att målen ska nås.  
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Jag upplever just helhetssynen som någon slags kärna i vårt utbildningssystem, och för att 

säkerställa att denna helhetssyn verkligen genomsyrar verksamheten på lokal nivå bör den 

sättas på pränt (vilket Skolverket också rekomenderar). 

Om kommuner och skolor tar sitt ansvar för att av de nationella styrdokumenten göra 

tydliga kommunala och lokala styrdokument som på ett tydligt sätt presenterar hur arbetet mot 

de nationella målen ska gå till så tror jag att vi får både helhetssyn i undervisningen och goda 

elevresultat på köpet. 

6.4 Ideer för fortsatt forskning. 

• Nationella prov vs slutbetyg 

I min undersökning var det överlag så att betydligt fler elever hade godkänt i slutbetyg 

i matematik än vad det var som klarade nationella provet. Är det ett påstående som är 

sant för hela Sverige? Vad kan det bero på? Hur ställer sig Skolverket till detta? 

• Skolledares tolkningar av styrdokumenten 

Hur bra är skolledare på att bryta ner styrdokumenten och konkretisera dem på lokal 

nivå? Med tanke på de svar som jag fick av några av rektorerna tycker jag att detta 

skulle vara en intressant om än känslig fråga. 

• Friskolor vs kommunala skolor 

Hur skulle resultatet se ut om man genomförde en liknande undersökning av alla 

friskolor i Helsingborg? 
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http://siris.skolverket.se/pls/portal/ris.ris_rapport_gen.rapp_std?p_val=verksamhetsar%3Bko

mmun%3Benhet%3B&p_valtext=%3BRiket%3B&p_values=2006%3B1283%3B%3B&p_ret

urn=verksamhetsar%3Bkommun_kod%3Bskol_id%3B&p_mandatory=verksamhetsar%7Cko

mmun%7Cenhet&p_report=gr_ap9_v2 (d) 2007-03-24 

http://siris.skolverket.se/pls/portal/ris.ris_rapport_gen.rapp1?p_rapport=gr9betyg_amne&p_v

erksform_kod=11&p_info_omrade=betyg&p_verksamhetsar=2006&p_lan_kod=12&p_kom

mun_kod=1283&p_skol_id=&p_kgrupp_kod=&p_komminv_kod= (e) 2007-03-25 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/86/08/PM_2007-02-06_%C4p9_grundskolan.pdf  (f) 

2007-05-12 
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http://www.helsingborg.se/upload/Politik%20och%20forvaltning/Forvaltningar/BiN/Dokument/Handlingprskola.pdf
http://www.helsingborg.se/upload/Politik%20och%20forvaltning/Forvaltningar/BiN/Dokument/Handlingprskola.pdf
http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=8621
http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=9776
http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=8335
http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=8353
http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=24005
http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=10127
http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=24180
http://www.skolverket.se/sb/d/468
http://www.skolverket.se/sb/d/1294
http://www.skolverket.se/sb/d/663
http://siris.skolverket.se/pls/portal/ris.ris_rapport_gen.rapp_std?p_val=verksamhetsar%3Bkommun%3Benhet%3B&p_valtext=%3BRiket%3B&p_values=2006%3B1283%3B%3B&p_return=verksamhetsar%3Bkommun_kod%3Bskol_id%3B&p_mandatory=verksamhetsar%7Ckommun%7Cenhet&p_report=gr_ap9_v2
http://siris.skolverket.se/pls/portal/ris.ris_rapport_gen.rapp_std?p_val=verksamhetsar%3Bkommun%3Benhet%3B&p_valtext=%3BRiket%3B&p_values=2006%3B1283%3B%3B&p_return=verksamhetsar%3Bkommun_kod%3Bskol_id%3B&p_mandatory=verksamhetsar%7Ckommun%7Cenhet&p_report=gr_ap9_v2
http://siris.skolverket.se/pls/portal/ris.ris_rapport_gen.rapp_std?p_val=verksamhetsar%3Bkommun%3Benhet%3B&p_valtext=%3BRiket%3B&p_values=2006%3B1283%3B%3B&p_return=verksamhetsar%3Bkommun_kod%3Bskol_id%3B&p_mandatory=verksamhetsar%7Ckommun%7Cenhet&p_report=gr_ap9_v2
http://siris.skolverket.se/pls/portal/ris.ris_rapport_gen.rapp_std?p_val=verksamhetsar%3Bkommun%3Benhet%3B&p_valtext=%3BRiket%3B&p_values=2006%3B1283%3B%3B&p_return=verksamhetsar%3Bkommun_kod%3Bskol_id%3B&p_mandatory=verksamhetsar%7Ckommun%7Cenhet&p_report=gr_ap9_v2
http://siris.skolverket.se/pls/portal/ris.ris_rapport_gen.rapp1?p_rapport=gr9betyg_amne&p_verksform_kod=11&p_info_omrade=betyg&p_verksamhetsar=2006&p_lan_kod=12&p_kommun_kod=1283&p_skol_id=&p_kgrupp_kod=&p_komminv_kod
http://siris.skolverket.se/pls/portal/ris.ris_rapport_gen.rapp1?p_rapport=gr9betyg_amne&p_verksform_kod=11&p_info_omrade=betyg&p_verksamhetsar=2006&p_lan_kod=12&p_kommun_kod=1283&p_skol_id=&p_kgrupp_kod=&p_komminv_kod
http://siris.skolverket.se/pls/portal/ris.ris_rapport_gen.rapp1?p_rapport=gr9betyg_amne&p_verksform_kod=11&p_info_omrade=betyg&p_verksamhetsar=2006&p_lan_kod=12&p_kommun_kod=1283&p_skol_id=&p_kgrupp_kod=&p_komminv_kod
http://www.skolverket.se/content/1/c4/86/08/PM_2007-02-06_%C4p9_grundskolan.pdf


 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/86/14/PM%20Grundskolan%20Betyg%20inkl%20%F

6verg%E5ng%20070418.pdf (g) 2007-05-12 

http://www.skolverket.se/sb/d/1450 (h) 2007-12-09 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Brev till rektorer 

 

Helsingborg den 8 april 2007 

 

Hej. 

Jag heter Terese Ljung. Jag håller under vårterminen på att skriva mitt examensarbete på 

lärarutbildningen vid Växjö Universitet. Jag har valt att skriva mitt examensarbete inom 

matematikdidaktik, och då valt att arbeta med en helhetssyn på matematikundervisningen 

genom hela grundskolan. Jag vill undersöka om det finns ett behov av en helhetsplan för 

matematikundervisningen från åk 1 till åk 9. 

Jag vill veta hur det är med helhetssynen på Helsingborgs kommunala F-9 skolor.  

Jag vill veta om elevernas resultat gynnas av att skolan har en helhetssyn på 

matematikundervisningen som sträcker sig genom hela grundskolan. 

För att kunna svara på detta behöver jag veta om Helsingborgs F-9 skolor har: 

 

lokala mål, eller en lokal kursplan i matematik som de arbetar efter på skolan? 

Vem/ vilka har gjort planen? 

Hur arbetar man med den? 

Hur länge har ni arbetat efter den? 

 

har ämneskonferenser från åk 1 till åk 9 i matematik? 

Hur ofta? 

Vilka deltar? 

Vad behandlas? 

 

Samt hur Helsingborgs F-9 skolor arbetar för att alla lärare som undervisar i samma ämne ska 

sträva mot samma mål oavsett vilken årskurs de undervisar i? 

Det skulle också vara intressant att få ta del av era lokala arbetsplaner. 

För att kunna se om elevernas resultat gynnas av att skolan har en helhetssyn på matematiken 

från 1-9 måste jag även titta på elevernas resultat. För att jämföra skolornas resultat i 

matematik har jag valt att titta på både elevernas resultat på det nationella provet och på 
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elevernas slutbetyg i matematik. Detta för att få en så tillförlitlig information som möjligt av 

elevernas resultat i matematik. 

 

Kan din skola tänka sig att medverka i min undersökning genom att ställa upp och svara på 

några frågor så vore jag väldigt tacksam. Vi kan antingen boka en tid för intervju, boka en 

telefon intervju eller köra en ”mailintervju”, beroende på vad som passar dig bäst. 

 

Är du nyfiken på vad resultatet blir så hör av dig så skickar jag en kopia av mitt färdiga arbete 

så snart det är klart. 

 

 

 

Vänliga hälsningar Terese Ljung 

 

Terese.ljung@hotmail.com 

 

042-140548 

073-0460147 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor 

Har ni lokala mål, eller en lokal kursplan i matematik som ni arbetar efter på er skola? 

 

JA                 NEJ 

 
 

Har ni ämneskonferenser från åk 1 till åk 9 i matematik? 

 

JA                 NEJ 

 

 

Följdfrågor till skolor som svarat att de arbetar med lokala mål/lokala kursplaner (förutom att 

jag bett att få ta del av dem): 

 

Vem/vilka har utarbetat era lokala mål/lokala kursplaner? 

Hur arbetar ni med dem? 

Hur länge har ni arbetat efter dem? 

 

Följdfråga till de skolor som svarat att de inte arbetar med lokala mål/lokala kursplaner: 

 

Hur arbetar ni för att alla lärare som undervisar i samma ämne ska sträva mot samma 

mål oavsett vilken årskurs de undervisar i? 

 

Följdfrågor till skolor som svarat att de har ämneskonferenser i matematik från åk 1 till åk 9: 

 

Hur ofta har ni ämneskonferenser? 

Vilka deltar? 

Vad behandlas? 
 

Följdfråga till skolor som svarat att de inte har ämneskonferenser i matematik från åk 1 till åk 

9: 

Hur arbetar ni för att alla lärare som undervisar i samma ämne ska sträva mot samma 

mål oavsett vilken årskurs de undervisar i? 
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Bilaga 3 

Tabeller över Helsingborgs kommunala grundskolors niondeklassares resultat 

Elevernas slutbetyg i matematik vt 2006 

  Totalt 
antal 
elever 

Antal elever som 
uppnått målen 
(fått minst G) 

Antal elever som
ej uppnått målen

Andel elever  
som uppnått målen  
(fått minst G) 

Andel elever som  
ej uppnått målen 

Slottvångsskolan 53 50 3 94,30% 5,70% 

Magnusstenbocksskolan 170 164 6 96,50% 3,50% 

Elinebergsskolan 220 195 25 88,60% 11,40% 

Dalhemsskolan 43 39 4 90,70% 9,30% 

Wieselgrensskolan 144 132 12 91,70% 8,30% 

Fredriksdalsskolan 150 141 9 94% 6% 

Maria Park skolan 27 25 2 92,60% 7,40% 

Högastenskolan 58 56 2 96,60% 3,40% 

Påarps skola 99 95 4 96% 4% 

Gantofta skola 40 39 1 97,50% 2,50% 

Holstagårdsskolan 36 36 0 100% 0% 

 

Elevernas resultat på nationella provet i matematik vt 2006 

 Totalt  
antal 
elever  

Antal elever 
som gjort  provet 

Antal elever som gjorde 
provet och nådde målen 

Antal elever som gjorde 
provet men inte nådde 
målen 

Slottvångsskolan 57 42 42 0 

Magnusstenbocksskolan 173 170 156 14 

Elinebergsskolan 224 175 175 0 

Dalhemsskolan 45 36 36 0 

Wieselgrensskolan 144 120 117 3 

Fredriksdalsskolan 153 77 74 3 

Maria Park skolan 27 23 23 0 

Högastenskolan 60 57 57 0 

Påarps skola 99 96 82 14 

Gantofta skola 41 39 35 4 

Holstagårdsskolan 36 36 36 0 
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Bilaga 4 

Brev till lärare 

 

Helsingborg den 14 juni 2007 

 

 

Hej! 

 

Ett stort tack för att ni ställer upp och fyller i den här enkäten. 

 

 

Fråga 1-3 handlar om er bakgrund som lärare. Jag har ställt dessa frågor eftersom er 

bakgrund självklart påverkar era svar. 

 

Fråga  4-5 handlar om undervisningen på er skola. 

 

Fråga 6-7 handlar om er som lärare. 

 

Fråga 8-11 är frågor som jag vill att ni ska ta ställning till. 

 

 

Har ni några frågor så kan ni ringa mig på min mobil 073-0460147. 

 

Jag bifogar ett adresserat och frankerat svarskuvert. 

 

Tack än en gång! 

 

Hälsningar Terese Ljung 
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Bilaga 5 

Enkätfrågor Gantoftaskolan 

 

************************************************************************* 

1. Undervisar du i matematik? (Gör du det nu? Har du gjort det tidigare?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I vilken/vilka årskurser? (Undervisar du nu? Har du undervisat i tidigare?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vad har du för utbildning inom matematik-matematikdidaktik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************* 

************************************************************************* 
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4. Hur arbetar ni för att alla lärare som undervisar i matematik ska sträva mot samma mål 

oavsett vilken årskurs de undervisar i? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vilka likheter och skillnader finns mellan matematikundervisningen i de högra och i de 

lägre årskurserna på din skola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************* 

6. Hur pass säker känner du dig på matematikundervisningen i ett 1-9 perspektiv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Känner du dig säker på innehåll och användning av kursplanen i matematik? 
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************************************************************************* 

8. Vad anser du kännetecknar att en skola har en helhetssyn på matematikundervisningen 

som sträcker sig genom hela grundskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Anser du att elevernas resultat i matematik påverkas av om skolan har en helhetssyn på 

matematikundervisningen? Motivera ditt svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Anser du att det borde finnas en lokal kursplan i matematik för åk 1-9 på alla 

grundskolor ? 
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11. Anser du att det borde finnas ämneskonferanser i matematik för alla undervisande 

lärare från åk 1-9 på alla grundskolor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************* 
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Bilaga 6 

Intervjufrågor Wieselgrensskolan 

 

************************************************************************* 

 

1. Undervisar du i matematik? (Gör du det nu? Har du gjort det tidigare?) 

 

 

 

2. I vilken/vilka årskurser? (Undervisar du nu? Har du undervisat i tidigare?) 

 

 

 

3. Vad har du för utbildning inom matematik-matematikdidaktik? 

 

 

 

4. Hur arbetar ni för att alla lärare som undervisar i matematik ska sträva mot samma mål 

oavsett vilken årskurs de undervisar i? 

 

 

 

5. Vilka likheter och skillnader finns mellan matematikundervisningen i de högra och i de 

lägre årskurserna på din skola? 

 

 

 

6. Hur pass säker känner du dig på matematikundervisningen i ett 1-9 perspektiv? 

 

 

 

7. Känner du dig säker på innehåll och användning av kursplanen i matematik? 
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8. Vad anser du kännetecknar att en skola har en helhetssyn på matematikundervisningen 

som sträcker sig genom hela grundskolan? 

 

 

 

9. Anser du att elevernas resultat i matematik påverkas av om skolan har en helhetssyn på 

matematikundervisningen? Motivera ditt svar. 

 

 

 

10. Vad tycker du om den lokala kursplanen i matematik som ni arbetar efter på skolan? 

(uppbyggnad, relevans, hjälpmedel mot målen) 

 

 

 

11. Vad tycker du om ämneskonferanserna i matematik som ni har på skolan? (relevans, 

hjälp mot målen) 
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Bilaga 7 

Skolornas arbetsplaner 

                       Skolor som har en tydlig lokal arbetsplan:  

• Magnus Stenbocksskolan. Arbetsplanen innehåller inget om helhetssyn. 

(www.helsingborg.se (b)) 

• Wieselgrensskolan. Arbetsplanen innehåller inget om helhetssyn.  

• Holstagårdsskolan. Arbetsplanen innehåller inget om helhetssyn. 

(www.helsingborg.se (c)) 

• Högastenskolan: Helhetssyn nämns enligt följande: Vi arbetar utifrån 

en pedagogisk idé om storklasser. Varje klass har från årskurs 4 mellan 

50 och 60 elever. Till varje klass hör tre pedagoger med olika 

kompetens. Med fler pedagogers olika kompetenser kan vi samordna 

teman och projekt vilket ger alla en större förståelse för helhet och 

sammanhang samt en bättre koppling till verkligheten utanför skolan. 

Alla elever har en mentor som ser till att skolarbetet fungerar enligt 

den individuella utvecklingsplanen som följer från förskolan upp 

genom skolåren. Tillsammans med läraren diskuterar klassen målen 

inför varje moment som klassen ska arbeta med. Till sin hjälp har de 

läroplanen och kursplanerna. Med utgångspunkt i dessa sätts sedan 

målen. (www.helsingborg.se (d, e, f)) 

 Skolor som har någon form av vision eller prioriterade mål:  

• Slottvångsskolan: Helhetssyn nämns enligt följande: Ett mål är att 

eleverna i alla åldrar tränas i att sätta mål för sitt arbete och i att  

utvärdera hur det gått. Hjälpmedel för detta är varje elevs egen 

utvecklingspärm ( F – 8 ). (www.helsingborg.se (h)) 

• Gantoftaskolan. Helhetssyn nämns enligt följande: Vi har valt att 

skolan ska ha en Hälsoprofil. Detta är ett långsiktigt arbete där vi ser 

att de frön vi planterar idag hos barnen på förskolan eller t.ex. i skolår 

3 kommer att bära frukt framöver. Vi vill ge barnen och eleverna de 

goda förebilderna och kunskap så att de själva kan välja en hälsosam 

livsstil när de blir äldre. 
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• Maria Parksskolan: Helhetssyn nämns enligt följande: Det finns inte 

någon skiljelinje mellan förskola, skola och fritids. 

(www.helsingborg.se (g)) 

 Skolor som inte delgivit mig sin lokala arbetsplan, och som inte heller har 

någon lokal arbetsplan på sin hemsida:  

• Elinebergskolan 

• Dalhemsskolan 

 Skola som sade sig ha både lokal arbetsplan och prioriterade mål, men som 

inte tyckte sig ha möjlighet att låta mig ta del av dem: 

• Påarpsskola 

 Skola som saknar lokal arbetsplan: 

• Fredriksdalsskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36

http://www.helsingborg.se/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Matematiska och systemtekniska institutionen 
SE-351 95 Växjö 

 
Tel. +46 (0)470 70 80 00, fax +46 (0)470 840 04 

http://www.vxu.se/msi/ 
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