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Vi har under året fått larmrapporter om att Sveriges matematikundervisning är undermålig. 
Enligt Skolverkets statistik får vi också detta bekräftat. Undersökningen avser att ta reda på 
hur lärare uttrycker sig kring undervisning, elevens självbild och kunskapsbedömning när 
det gäller att minimera antalet elever som lämnar grundskolan utan betyg i matematik. I 
denna kvalitativa studie har vi valt att intervjua sex matematiklärare i grundskolans senare 
år. Med dessa intervjuer vill vi synliggöra tänkbara orsaker till att svenska elever tappar 
mark när det gäller matematikkunskaper. Vi har valt att fokusera på hur undervisning och 
kunskapsbedömning ser ut på skolor med högt respektive lågt antal elever som ej uppnått 
målen för matematik i grundskolan. Vi har dessutom valt att lägga fokus på hur elevens 
självbild påverkar förmågan att tillägna sig matematikkunskaper. I vårt resultat visar det sig 
att våra sex respondenter inte skiljer sig anmärkningsvärt i hur de undervisar och 
kunskapsbedömer sina elever utifrån högt eller lågt antal elever som ej uppnått målen för 
grundskolan i matematik. Vad vi däremot kan se är att matematiklärarna är kritiska till hur 
undervisningen fungerar i de tidigare åldrarna. Respondenterna ger också en tydlig bild av 
att vår samhällsstruktur har förändrats vilket ger dem elever med skiftande social och 
kulturell bakgrund. Vi har behandlat dessa iakttagelser i vår diskussionsdel där vi med stöd 
från olika litteratur och styrdokument ger tänkbara orsaker om hur vi kan åtgärda resultatet 
utifrån frågor som var ansvaret ligger men också påvisa olika faktorers samspel i den 
komplexa verklighet vår skola befinner sig. 
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We have during the year received alarming reports concerning the inferior state of the 
Swedish mathematics teaching. According to the statistics from the Department of 
Education we also get this confirmed. The survey intends to find out how teachers express 
themselves about teaching, the pupil’s self-image, and judging of knowledge when it comes 
to minimizing the number of pupil’s who leave elementary school without any grades in 
mathematics. In this qualitative study we have chosen to interview six teachers of 
mathematics from the later years of the elementary school. With these interviews we would 
like to make visible possible causes why Swedish pupils are falling behind when it comes 
to knowledge in mathematics. We have chosen to focus on how teaching and judging of 
knowledge look like at schools with a high respectively low number of pupils who haven’t 
reached the goals set up for mathematics in elementary school. We have also chosen to 
focus on how the self-image of the pupil affects the ability to acquire knowledge in 
mathematics. Our results show that our six respondents do not in a considerable way differ 
in the way they teach and judge the knowledge from a point of view where a high or low 
number of pupils that have not reached the goals set for the elementary school is concerned. 
What we can see on the other hand is that the teachers of mathematics are critical about the 
way the teaching works in the earlier years. The respondents also provide a clear picture 
that the structure of our society has changed which gives them pupils of shifting social and 
cultural background. We have treated these observations in our discussion section where 
we with support from different literature and steering documents present thinkable causes 
about how we can take measures from questions concerning where the responsibility lies 
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but also show the interplay between different factors in the complex reality where our 
school is. 
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1. Bakgrund

Hur ser den svenska undervisningen i matematik ut idag? Vi läser ständigt om att svenska 
skolelever blir sämre på matematik. När Skolverket sammanställt resultaten från 
ämnesproven i årskurs 9 våren 2007 blev resultatet att var sjätte elev inte nått målen för 
matematik. I rapporten för våren 2008 visar det sig att 7,2 % av flickorna och 7,7 % av 
pojkarna inte uppnådde målen i matematik. 

När man tittar på statistiken som Skolverket tagit fram med hjälp av databasen SIRIS, och 
jämför betygsresultatet över tid - årskurs 9, finner man att resultatet har varierat lite upp och 
ner men att de senaste två åren har andelen ökat (se diagram 1). Vi har valt att visa två 
diagram som båda handlar om elevers bristande måluppfyllelse i årskurs 9 från åren 2002 
till 2008. Med detta vill vi påvisa att man bör vara kritisk granskande när det kommer till 
hur statistiken presenteras. 

Diagram 1 visar i procent hur många elever som inte uppnår målen i matematik utifrån 
antalet elever i årskurs 9 för året. 

Diagram 1: Visar andelen elever i procent som inte uppnått målen i matematik i årskurs 9.
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Diagram 2 visar endast antalet elever som inte uppnått målen i matematik respektive år 
vilket då ger en bild av en ständig ökning från 2003 vilket gynnar den kritiska debatten till 
den svenska matematikundervisningen.

Diagram 2: Visar antal elever som ej uppnått målen i matematik i årskurs 9..

1.1. Inledning

Som blivande lärare undrar vi hur verksamma lärare som undervisar i matematik förhåller 
sig till att ett stort antal elever lämnar grundskolan utan betyg i matematik samt vilka 
undervisningssätt som används för att lindra situationen. Får eleverna de rätta 
förutsättningarna för att lyckas eller är det läroplanen och/eller kursplanen i matematik som 
måste förändras? Vi vill även titta på förhållandet mellan elevers självbild och 
matematikkunskaper på grund av matematiken som högstatusämne. Enligt Lpo 94 
(Skolverket, 2006) ska varje elev behärska grundläggande matematiskt tänkande och kunna 
tillämpa det i vardagslivet. Vi undrar om lärare bedömer eleverna enbart utifrån de 
övergripande målen i Lpo 94 eller tar de även hänsyn till de mer detaljerade 
betygskriterierna i kursplanen. Vi vill ta reda på hur lärarna bedömer eleverna i matematik. 
Följer lärarna kursplanen eller tar de för givet att de färdiga proven, som oftast följer med i 
lärarhandledningar till olika matematikmaterial, och de nationella proven är 
färdigformulerade utifrån kursplanens mål? Finns det andra moment i undervisningen 
utöver prov som är betygsgrundande? Utifrån den litteratur vi studerat i ämnet finner vi att 
undervisning, elevens självbild och kunskapsbedömning är tre faktorer som påverkar 
elevers måluppfyllelse. Vi vill därför med vår studie få en bild av hur matematiklärare 
uttrycker att de, utifrån dessa faktorer, kan minimera antalet elever som lämnar grundskolan 
utan betyg i matematik.
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1.1.1.Begreppsbeskrivning
Inledningsvis redogör vi vår tolkning av några centrala begrepp som används i studien med 
stöd av några författare.

Elever med matematiksvårigheter; elever har specifika svårigheter som kan vara relaterade 
till ett handikapp. Svårigheterna är bestående. (Adler, 2007)

Elever i matematiksvårigheter; eleverna befinner sig i tillfälliga svårigheter som kan bero 
på utifrån kommande faktorer som till exempel bristande grundläggande 
begreppsförståelse, social tillvaro. Dessa svårigheter kan försvinna med rätt stöd. (Adler, 
2007)

Socio-ekonomisk status; begreppet innefattar i denna studie föräldrars yrke och/eller 
utbildning. Men också sådana saker som antal böcker i hemmet kan ses som en 
socio-ekonomisk bakgrundsfaktor. (Skolverket, 2003).

Inlärningsfönstret; perioder i hjärnans utveckling då det är lättare att ta till sig färdigheter 
som språk, matematik och musik. (Ladberg, 2000)

1.2. Syfte

Undersökningen avser att ta reda på hur lärare som undervisar i matematik uttrycker sig 
kring undervisning, elevens självbild och kunskapsbedömning när det gäller att minimera 
antalet elever som lämnar grundskolan utan betyg i matematik.

Eftersom syftet avser elever som lämnar grundskolan utan betyg i matematik åsyftar 
undersökningen elever i år 7-9. För att förtydliga syftet har vi valt följande frågeställningar:

 Hur uttrycker sig lärare kring relationen mellan elevens självbild och kunskap i 
matematik?

 Hur uttrycker lärare att olika undervisningssätt kan främja en utveckling hos 
eleverna för att nå betyget G i matematik?

 Hur förhåller sig lärare till våra styrdokument när de planerar sin undervisning 
samt bedömer eleven? 

1.3. Teoretisk bakgrund

I den teoretiska bakgrunden har vi valt att lägga fokus på begreppen undervisning, elevens 
självbild och kunskapsbedömning för att nå vårt syfte och få svar på våra frågeställningar. 
Vi har under resans gång funnit att de författare vi valt har med olika utgångspunkt tittat på 
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samma företeelser, när det gäller undervisning, elevens självbild och kunskapsbedömning, 
vilket gett oss en stadig grund att stå på i utformandet av våra frågeställningar. Oavsett 
elevens inlärningsförutsättningar hänvisar litteraturen till undervisningens utformning som 
betydelsefull till lust att lära. När vi summerar litteraturen finner vi en gemensam nämnare i 
att utmana, besegra och belöna eleven i den utvecklingsfas han/hon befinner sig. Vi vill 
också presentera metoden Learing study som ett verktyg för att utmana, besegra och belöna 
pedagogen i sitt arbete. Genom att tydligt synliggöra den egna undervisningen för att ge 
pedagogen möjlighet att se möjligheter i den svårighet som matematikundervisning många 
gånger kan vara. Learning study är ett utmärkt verktyg där pedagogen kan kritiskt granska 
och reflektera över sina val av undervisningssätt. Pedagogen får också möjlighet att vara en 
åskådare i sitt eget klassrum med sig själv som aktör vilket öppna upp till nya insikter. 
Kunskapsbedömningens dilemma är ytterligare en process i pedagogens vardag som bland 
annat innebär tolkning av våra styrdokument för att ge eleverna en rättvis bedömning. De 
elever som inte uppnår målen måste på nytt utmanas och då hamnar pedagogen i ett 
ekonomiskt dilemma vilket innebär att skolan och kommunens ekonomi avgör den enskilde 
elevens måluppfyllelse.

1.3.1.Undervisning
1.3.1.1.Läraren och undervisningen
Enligt Löwing (2006) är det viktigt ur ett elevperspektiv att nå kontinuitet i undervisningen 
där elevens förkunskaper måste tas tillvara vilket ställer krav på mer än ämneskunskaper av 
läraren, det hela handlar om att kunna förstå olika elevers behov. Det är en vanlig 
uppfattning att det är lätt att undervisa i matematik eftersom man vanligtvis följer ett färdigt 
matematikmaterial med regler och riktlinjer. Som kontrast till detta visar så väl svenska 
som internationella undersökningar på stora brister vad gäller svenska elevers kunskaper i 
matematik. Detta kan bero på att lärare i dag har ansvar för ett stort antal elever med olika 
behov. Lärare idag måste behärska många olika arbetsformer inte bara en teori kring 
matematik utan också språk och kommunikation. Inte minst ställs stora krav från våra 
styrdokument där det står att man ska individualisera undervisningen och dessutom 
”utveckla elevernas intresse för matematik” (Löwing, 2006, s.10), vilket kan vara svårt då 
läraren ofta står själv eller har begränsad tillgång till hjälp. På grund av den 
individanpassade undervisningen minskar den språkliga kommunikationen, eftersom det 
sällan förekommer gemensam genomgång/sammanfattning av lektionen som ger 
möjligheter för eleven att tillägna sig ett matematiskt språkbruk.

Enligt Löwing (2006) krävs det att man i matematikundervisning använder ett klart och 
entydigt språk. Det är viktigt att alla lärare på alla stadier bygger upp ett gemensamt 
kommunikationsmedel som ändå innehåller ett korrekt matematiskt språk. Undervisningen 
handlar inte om att använda nya pedagogiska grepp om en elev inte förstår. I sin planering 
handlar det om att försöka hitta enkla och okomplicerade vägar till ämnesinnehållet. 
Matematikundervisningen behöver ha en långsiktig planering som sträcker sig från år F-9, 
där man använder begrepp och termer kontinuerligt och börjar på en grundläggande nivå 
som i grundskolans senare år förfinas. Det mest grundläggande med sin planering av 
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undervisningen är att bestämma målet. Enligt Löwing (2006) handlar det om att få eleven 
att förstå vad han/hon ska lära sig och vad det innebär att förstå. 

Enligt Adler (2007) är det många elever som efter åratal av misslyckanden i matematik ger 
upp och slutar tro på den goda hjälpen. Vill man återskapa energi, motivation och lust att 
lära måste man börja med att låta eleven lära sig att identifiera sina möjligheter och 
problem. Det är viktigt att låta eleven prata om sitt lärande, sina möjligheter och även 
svårigheter. Det hela handlar om att eleven ska kunna beskriva sin frustration i ord i stället 
för att den ska sätta sig i kropp, tankar och känslor. Adler (2007) föreslår att man vid 
planering av hjälpinsatser kan utgå från följande indelning: Lindra, Reducera och
Kompensera. Med Lindra menas att man pratar om svårigheterna för att hitta möjligheter 
till att eleven ska få lyckas och på så vis stärka sin självbild. Reducera innebär att man 
lägger fokus på de kognitiva byggstenarna i matematiken. Intervallarbete, där eleven 
arbetar kortare stunder cirka 5 minuter med specifika moment, kan vara en bra arbetsmetod. 
Kompensera gör man genom att hitta rätt verktyg i form av olika tekniska och pedagogiska 
hjälpmedel som ger en ökad självständighet i matematikarbetet.

Adler (2007) menar att vid drillövning, en typ av färdighetsträning, handlar det om att 
arbeta mycket korta pass på maximalt 5 minuter. Vid färdighetsträning ska uppgifternas 
karaktär vara alldeles lagom lätt, vilket bidrar till att eleverna har en överkapacitet i 
övningen för att det inte ska försvaga tankekraften. Det mest motivationsskapande för 
eleven är när de får skapa sina egna uppgifter, men man bör ha i beaktande att det krävs 
träning i att skapa sina uppgifter. Eleven blir stimulerad och tycker det är spännande att få 
byta uppgifter med kamrater i klassen/gruppen. Finns det elever i behov av hjälpmedel vid 
färdighetsträning bör man tillåta detta. Det gäller att vara frikostig. Det hela handlar om att 
utmana, segra och sedan belöna sig själv. 

1.3.1.2.Eleven och undervisningen
I en undersökning gjord av Runesson (1995) visar det sig att elever ofta tycker att en god 
undervisning är när man lär sig något eller att undervisningen är rolig. Det komplexa med 
undervisningen är att peka på vad undervisningen åstadkommer. Oftast är det mycket 
lättare att påvisa resultaten. Det finns inget undervisningssätt som är rätt och ingen metod 
med stort M utan undervisningen är problematisk och det är kanske det som är hela 
tjusningen, enligt Runesson (1995). Reflektionen över val av undervisningssätt och idéer 
samt vilken typ av kunskap läraren vill att eleven ska tillägna sig är undervisningens 
viktigaste faktor.

1.3.1.3.Learning study ett verktyg till undervisningsutvärdering
Learning study är ett begrepp ursprungligen från japanska lektionsstudier där man tittar på 
ett specifikt lärobjekt för att nå maximal inlärning. Metoden Learning study är enligt 
Marton & Ling (2007) sammansatt av olika steg. Första steget börjar med att definiera 
problemet, där problemet handlar om elevers olika förutsättningar vid ett 
undervisningstillfälle. Läraren måste ta del av elevers förkunskaper för att sedan kunna 
planera undervisningen som är nästa steg. Steg tre är själva undervisningstillfället. Här vill 
man ha någon typ av övervakning, inspelning eller skuggning, av själva 
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undervisningstillfället för att vid nästa steg kunna utvärdera och reflektera kring effekten 
av undervisningstillfället utifrån filmen eller vad skuggan har sett. Steg fem är att revidera
undervisningen utifrån utvärderingen och reflektionen. Nästa steg blir att undervisa utifrån 
det reviderade materialet. Steg sju är att återigen reflektera och utvärdera undervisningen. I 
steg åtta handlar det om att dela med sig av resultatet av de olika undervisningssätten till 
andra lärare.

Enligt Marton & Ling (2007) handlar Learning study som metod om att få lärarna att 
fokusera på vad, hur, när och varför man väljer ett specifikt undervisningssätt och dessutom 
får feedback som stärker eller ger möjlighet till revidering av lärarens egna idéer kring ett 
visst lärobjekt. Ett annat syfte med Learning study är att få flera lärare att samarbeta och 
utvärdera varandras undervisningssätt. 

Runesson (Holmqvist, 2006) tar upp variationens och samtidighetens betydelse. Lärare 
utgår ifrån, oavsett undervisningssätt, att eleven lär det som avsett att eleven ska lära. 
Utifrån Learning study-begreppet är det elevernas förståelse som fokuseras och ger 
utgångspunkt i planering och utvärdering. Vid andra inlärningsundersökningar som skiljer 
sig från Learning study-inspirerade studier har det visat sig att samma 
undervisningsinnehåll som behandlats på olika sätt kan vara betydelsefulla för vad eleverna 
faktiskt lärt sig inte om de lärt sig bättre eller sämre.

1.3.1.4.Undervisning för elever med svenska som andraspråk
I skriften Mer än matematik (2008c) har Myndigheten för skolutveckling uppmärksammat 
anknytningen mellan både kulturella och språkliga samband till matematikämnet. Ett stort 
antal elever i dagens skola är flerspråkiga vilket innebär att de undervisas i ett språk som de 
inte fullt ut behärskar. Detta ställer stora krav på matematiklärarna som måste hitta bra 
matematikuppgifter som både är utvecklande i matematik som svenska. Det är viktigt att 
språkutvecklingen sker i alla ämnen. I matematik påverkas elevens självkänsla om de 
misslyckas för att de inte förstår uppgiften fullt ut på grund av språket. Genom att tala, läsa 
och skriva matematik ökar läsförståelsen och ger eleven en helhetsbild. Efterhand som 
svårighetsgraden ökar växer behovet av att förstå sammanhanget. Språkförmåga krävs i alla 
skolans aktiviteter och författarna tar här hjälp av den kanadensiska pedagogen Jim 
Cummins olika variabler för kontextens betydelse: 



7

Figur 1: Kontextens betydelse för skolans aktiviteter. (Skolverket, 2008c, sid.14)

Ladberg (2000) beskriver hur ”inlärningsfönstret sakta glider igen” (s.19) med åren. Hon 
menar att detta fönster aldrig stängs helt och att med ett bra undervisningssätt kan det 
förhoppningsvis hållas öppet lite längre. Som pedagog är det viktigt att vara tydlig genom 
att analysera sitt språk och uppmana eleverna att fråga när de inte förstår. Det svenska 
språket finns i alla ämnen vilket medför problem även i de ämnen som inte kategoriseras 
som ett språkämne till exempel matematik. Kulturen finns också indirekt i alla ämnen detta 
gör inte saken lättare. Det som är självklart för svenskfödda kan vara helt obegripligt för 
barn med annan kulturell bakgrund. Ofta pratar vi om att använda vardagsanknytning i 
undervisningen. Vems vardag? Ladberg (2000) understryker att man ska akta sig för att se 
dessa elever som okunniga då de sitter inne med helt andra kunskaper i samma ämne. 
Dessutom bör inte undervisningsnivån sänkas då det endast leder till dåliga prestationer.  

Enligt rapporten Läsförståelse hos elever med utländsk bakgrund (Skolverket, 2003) är en 
av orsakerna till stora skillnader i resultat mellan elever med utländsk bakgrund och 
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infödda elever den bristande läsförståelsen. Bristande läsförståelse relaterar i regel till 
föräldrars socio-ekonomiska status. Det är också avgörande för eleven vilket språk som 
talas i hemmet. Studien visar att mertalet av de elever som är födda utanför landet talar sitt 
modersmål i hemmet medan majoriteten elever som är födda i Sverige talar svenska även i 
hemmet. Elevernas studieprestationer påverkas även av föräldrarnas 
arbetsmarknadsanknytning. Har föräldrarna misslyckats på arbetsmarknaden trots en hög 
utbildning leder detta till en negativ bild i värdet av en utbildning.

1.3.2.Elevens självbild
Maltén (1997) betonar elevens självbild som en stor betydelse för elevens vidareutveckling. 
Maltén (1997) hänvisar till David McClelland som ansåg följande tre motivationsområden 
som viktiga för självbilden: 

 Att uppleva kunskapstörst, prestera, nå kompetens.
 Att uppleva sig ha inflytande i förhållande till övriga i gruppen.
 Att bli upptagen i gruppen, känna sig värdefull, betyda något.

(Maltén, 1997, s.162)

Enligt Maltén (1997) bygger oftast självbilden på hur eleven tror att andra uppfattar den. 
Beröm är självklart för den som har hög självaktning medan den med lägre självaktning 
förväntar sig bakslag på sina prestationer. Författaren menar vidare att den bästa grunden 
för ett aktivt deltagande är en positiv självbild, vilket inte har något med bristande 
förutsättningar att göra utan mer en självtillit som saknas hos eleven. Gruppens utveckling 
påverkas också av de enskilda elevernas självkännedom. Här blir det viktigt med feedback, 
det vill säga en återkoppling i kommunikationen mellan gruppmedlemmarna. Denna 
information är värdefull om eleven kan ta den till sig och se sig själv som en nyttig resurs 
för gruppen. ”Självkännedom är nyckeln till människans fördjupade gruppfunktion.”
(Maltén, 1997, s.166)

1.3.2.1.Undervisning och elevens självbild
Enligt Malmer & Adler (1996) ses matematik just nu som ett högstatusämne, vilket ställer 
stora krav på elevens förmåga att kunna tänka teoretiskt. Elevens första möte med skolan 
och ämnet kan därför påverka elevens inställning till den egna dugligheten. En allt för 
formell och påskyndad undervisning kan bidra till att många elever uppfattas som elever i 
matematiksvårigheter. Enligt Malmer & Adler (1996) kan lärarens förhållningssätt och 
arbetsform vara en anledning till elevens svårighet. En orsak till eventuella låsningar är att 
de grundläggande begreppen inte är befästa och undervisningen bygger för tidigt på 
formella redovisningar som anses vara väsentligt för matematiken. Detta medför att eleven 
känner sig misslyckad vilket påverkar självkänslan och bygger upp en negativ matematisk 
självbild. Adler (2007) vill betona att det gamla talesättet som säger att vi lär av våra 
misstag inte gäller inom matematiken. Det kan vara lärorikt med enstaka misslyckanden 
men om de återupprepas leder det oftast till att svårigheter kvarstår och eleven kan hamna i 
känslomässiga blockeringar vilket kan hämma nyinlärning och vidare utveckling.

Enligt Magne (1998) tänker Piaget att matematisk kunskap är synonym med logisk 
kunskap. Magne (1998) hänvisar även till Biggs som tycker det är viktigt att tänka på att 
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undervisningen är inriktad på elevens aktiva tänkande. Själv uttrycker Magne (1998) att 
förståelsen av verkligheten är det viktiga och att eleven har kunskaper i tal och geometri där 
de fyra räknesätten bör ses som hjälpmedel till matematik. Eleven måste uppleva att de äger 
matematiken och genom tillit och lugn bygga upp sin självbild. Vid införande av nya 
matematikområden är det viktigt att elevernas grunder är befästa annars kan det leda till att 
elever får svårigheter med matematiken. Enligt Magne är matematiken inte linjär utan 
liknar mer ett komplicerat pussel som han kallar faktor-samspelsmodell, detta pussel måste 
läggas i ett samspel mellan såväl lärare och elev som lärostoff och elevens förmåga. 
Elevernas uppfattning av hur läraren ser på sin roll inom matematikundervisning påverkar 
deras självkänsla och upplevelser av skolarbetet om läraren är kontrollorienterad dvs. en 
övervakande av kunskapsinlärning istället för en frigörare eller handledare till att 
självständigt bygga upp sin kunskap. Framgång som premieras och misslyckanden som 
avdramatiseras ökar motivationen för eleven. Magne (1998) tycker det är lätt att skylla på 
skolan när eleven misslyckas men man måste ha i tankarna att det är eleven som själv 
konstruerar sin kunskap genom aktivt lärande. Enligt Magne (1998) ökas elevens 
självkänsla och motivation om den får aktivt delta i undervisningen vilket sker bland annat 
genom laborativ verksamhet växlat med språklig kommunikation.

1.3.3.Kunskapsbedömning
Betygsberedningen avsåg med betyget Godkänt att det var den nivå som krävs ”för att 
kunna förstå, fungera och verka i vårt samhälle samt för att kunna orientera sig i 
omvärlden” (Persson, 2001, s.126). Med detta menas att det i första hand inte handlar om 
att eleven ska bedömas utifrån skolans ämne. Böjningen av ordet godkänd innebär att det 
inte är prestationen som ska bedömas utan vilken förmåga eleven har. 

1.3.3.1.Behörighet
Det har visat sig att antalet elever som inte blir godkända i matematik successivt har ökat. 
Handlar det om att skolans möjligheter att stimulera eleverna och leda dem till kunskaper 
och färdigheter stadigt minskar eller handlar det om att elevernas förmåga att tillägna sig 
kunskaper och färdigheter avtar? Oavsett vad det beror på finns det stor anledning att känna 
oro, enligt Persson (2001). Sannolikheten är att det inte handlar om något av det ovan 
nämnda utan att man snarare bör leta efter orsakerna i skolans målformulering. Kan man 
underkänna elever i en grundskola där skolplikt krävs? Nej, eleven kan inte bli underkänd i 
grundskolan, de uppnår inte kravnivån för ett Godkänd och får då ett tomt fält i 
betygsdokumentet. I grundskolan finns inte betyget Underkänd utan betoningen ska ligga 
på att eleven inte uppnår kravnivån för Godkänd, detta uppfattas som föga positivt för 
eleven som definierar ej uppnådd kravnivå som Underkänd eller Icke Godkänd. För studier 
på de nationella programmen i gymnasieskolan krävs behörighet Godkänd i matematik, 
svenska och engelska (Persson, 2001). 

1.3.3.2.Ur ett ekonomiskt perspektiv
Enligt Måhl (2002) fanns det tre politiska faktorer som påverkade betygsberedningens 
beslut om kunskapsrelaterade betyg. De handlade om ”/…/yrkeslivets ökande krav på 
kunnande och kompetens, kunskapsstandarden bland vuxna i Sverige samt svårigheten att 
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styra pengar” (Måhl, 2002, s. 14). Idag är det arbetsmarknaden som styr hur många elever 
och hur länge det krävs att elever går i skolan, detta medför större krav på kompetens. 80-
talets huvudman för skolan var staten. Länsskolenämnder fördelade pengar och resurser 
som täckte kostnaderna för basresurserna. 1985 reformerades skolan till ”en skola för alla” 
(Måhl, 2002, s. 21) som medförde att staten fick större kostnader för att flertalet ungdomar 
skulle klara en gymnasieutbildning. Kontentan av detta blev att pengarna lades på elever 
med svårigheter. I detta relativa system fanns ingen godkändgräns därför började många 
elever gymnasiet med förkunskaper som inte räckte till. 1989-91 övergick skolans styrning 
och utveckling till ett kommunalt huvudmannaskap. Varje kommun fick nu en påse pengar 
där de själva fick bestämma hur mycket som skulle gå till skolan. Måhl undrar: ”/…/vilka 
garantier finns då för att grundskolans elever når det kunnande som krävs för att klara 
gymnasiet?” (Måhl, 2002 s.22-23). Godkändgränser i årskurs 9 blir i ett ekonomiskt 
perspektiv en konsekvens av kommunaliseringen, utbildningen blir inte likvärdig från 
kommun till kommun.

1.3.3.3.Lpo 94 och matematiken
Finns det en skillnad mellan Lpo 94 och tidigare målbeskrivningar? Malmer (Malmer & 
Adler, 1996) uttrycker ett tydligt ja i denna fråga då hon menar att det kanske till och med 
är ett trendbrott. Dagens läroplan handlar mer om kvalitativa kunskaper än kvantitativa och 
informationsteknologin har dessutom tillkommit. 

I kursplaner och betygskriterier för grundskolan (Skolverket 2002) står följande:
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven:
- utvecklar intresse för matematik och tilltro till det egna tänkandet och den egna 

förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer,
- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang…
- utveckla sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av 

matematik…
Strävan ska också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning… 

(Skolverket, 2002, sid 26-27)

Lpo 94 definierar skolans roll som att förhindra att eleven får svårigheter. Enligt Persson 
(2001) måste därför elevers olika enskilda behov tillfredställas och tas till vara genom 
innehåll, arbetssätt och organisation. I den specialpedagogiska vardagen finns en starkare
tradition där eleven verksamhetsanpassas till den ordinarie undervisningen. Denna 
behandling kan få omvänd effekt och på så sätt tydliggöra olikheten från vad som anses 
normgivande.

Runesson (1995) påvisar att man även bör arbeta med undersökande metoder där eleverna 
får reflektera över sitt eget tänkande som de sedan kan jämföra med vetenskapliga teorier. 
Kopplingen mellan tanke och vetenskaplig teori kan enbart eleven själv göra. Läraren 
måste därför ge eleverna möjlighet till att söka nya infallsvinklar som utmanar det 
ursprungliga tänkandet. Enligt kursplanen i matematik (Skolverket, 2002) är ämnets syfte 
och roll i utbildningen att ge eleven möjlighet till att kommunicera matematik i relevanta 
situationer med hjälp av matematikens språk och uttrycksformer.
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Tre centrala strävansmål i Lpo 94 som tydligt anger elevens lärande:
Skolan ska sträva efter att varje elev 
 utvecklar nyfikenhet och lust att lära,
 utvecklar sitt eget sätt att lära,
 utvecklar tillit till sin egen förmåga,

(Lpo 94, 2006 sid. 9)

1.3.3.4.Kriterier vid betygsättning
Kriterierna för att en elev ska uppnå betyget Godkänt i matematik när han/hon lämnar 
grundskolan bygger på de mer övergripande målen i Lpo 94 samt de mer beskrivande i 
kursplanen för matematik.

Mål att uppnå i Lpo 94 när det gäller matematik:
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola

 behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet
(Lpo 94, 2006, sid. 10)

Kursplanen i matematik ger riktade mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde 
skolåret. Dessa mål ska ligga tillgrund för den slutgiltiga betygsättningen i år 9 idag.

Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och 
hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som 
behövs som grund för fortsatt utbildning. 
Inom denna ram skall eleven
– ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och 

decimalform, 
– ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga 

tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av 
skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel,

– kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och 
bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader,

– kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt 
kunna tolka och använda ritningar och kartor,

– kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram,
– kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer, 
– kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och 

använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser.
(Skolverket, 2002 sid 28-29)
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2. Metod

Om studien ska vara kvantitativ eller kvalitativ bör bestämmas av vilket syfte som studien 
har, menar Trost (2005).

2.1. Kvalitativ eller kvantitativ metod

Enligt Nyberg (2000) handlar kvalitativa metoder om att uttyda och förstå fenomen. Vem, 
Hur/På vilket sätt, Varför, är frågor som oftast knyts till kvalitativa metoder. Resultatet som 
framkommer redovisas oftast som ord och satser och delas in i olika klasser eller 
kategorier. I kvantitativa metoder/studier handlar det främst om att mäta och förklara. 
Informationen som samlas in förvandlas till siffror och det framkommer någon sorts 
statistik. Har syftet med studien frågor som: Hur mycket, Hur ofta eller I vilken 
utsträckning, är det oftast en kvantitativ metod som använts. Hur samlar man då in 
information enligt de olika metoderna: Vid kvalitativ metod används temaintervjuer, fritt 
formulerade svar i frågeformulär, deltagande observation, nominalskalor. Vid kvantitativ 
metod används strukturerad intervju (fasta svar), frågeformulär med skattningsskalor, test, 
ordinal-, intervall- eller kvotskalor 

2.2. Metodval

Vårt syfte är att ta reda på hur lärare uttrycker sig kring undervisning, elevens självbild och 
kunskapsbedömning när det gäller att minimera antalet elever som lämnar grundskolan utan 
betyg i matematik. Vi kommer att titta på vad och hur man lär sig istället för hur mycket en 
elev lär sig under olika förutsättningar (Stukát, 2005), vilket leder oss in på en kvalitativ 
metod. Studiens intresse är att se mellanmänskliga, i det här fallet lärare- elev - lärare, 
relationers påverkan vid ett eller flera olika inlärningstillfällen (Starrin & Svensson, 1994). 
Enligt Nyberg (2000) handlar kvalitativa metoder om att uttyda och förstå fenomen. Detta 
leder oss fram till den fenomenografiska filosofin som enligt Alexandersson (Starrin & 
Svensson, 1994) utgör en teoretisk referensram, varpå man kan grunda den 
fenomenografiska metoden till att se variationer och utifrån dem hitta minsta gemensamma 
nämnare. Vi har valt att använda öppna intervjuer och deltagande observationer. Enligt 
Svensson & Starrin (1996) har den kvalitativa intervjun och den kvantitativa intervjun olika 
mål. Vi har valt den kvalitativa intervjun som handlar om att upptäcka vad som sker/händer 
till skillnad från den kvantitativa intervjun som är ett medel för i vilken omfattning redan 
förhandsdefinierade företeelser och implikationer framträder. Enligt Trost (2005) innebär 
kvalitativ intervju att man ställer enkla och raka frågor men får komplexa svar. Det handlar 
även om enligt Svensson & Starrin (1996) att ta reda på, upptäcka och förstå egenskaper 
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hos någonting. Enligt Bell (2000) finns det två olika typer av observationer. 
Deltagandeobservation innebär att observatören lever sig in i och medverkar i situationen. 
Problemet med en deltagandeobservation kan vara svårigheten i att få en objektiv syn på 
det som sker. Medan den icke deltagande observationen enligt Stukát (2005) handlar om att 
sitta i bakgrunden och föra protokoll över det som sker. Syftet med denna metod är oftast 
att komplettera en annan metod. Vi har valt deltagandeobservationen i syfte att uppleva 
interaktionen mellan elev och lärare för att kunna göra korrekta tolkningar av intervjuerna. 
Vi vill också få en förförståelse av lärarens undervisning samt att kunna ställa följdfrågor 
utifrån lärarens undervisning..

2.3. Urval

I en fenomenografisk undersökning (Starrin & Svensson, 1994) ska urvalet ske strategiskt 
för att skapa förutsättningar till en variationsrik sammansättning av erfarenheter, attityder 
och värderingar från olika arbetsplatser. Detta eftersträvar vi genom att vi strategiskt valt 
tre grundskolor med två lärare per skola. Dels från kommuner med högre respektive lägre 
statistiskt resultat gentemot riksnivå (se diagram 1 och 2 i inledningen) för antalet elever 
som lämnar grundskolan utan betyg i matematik samt skolor med olika geografiska 
upptagningsområden. Vi har dessutom valt dessa skolor för att få ett urval ur ett socialt 
perspektiv. Då syftar vi på invandrartäthet och/eller familjens akademiska bakgrund. 
Studien omfattar sex lärare som undervisar i matematik på grundskolans senare år. Urvalet 
av lärarna gjordes utifrån möjligheten till observationer. Detta ansåg vi viktigt då vi ville ha 
en relation till lärarens undervisning för att få inblick i problematiken: ökat antal 
underkända elever i matematik som lämnar grundskolan i dag.

Beskrivning av utvalda skolor:
A. En 7-9 skola med cirka 200 elever. Skolan ligger i en glesbygdskommun i 

Mellansverige och har hela kommunen som upptagningsområde, Invånarna i 
kommunen tillhör medelklassen, med det vill vi säga få invånare med akademisk 
utbildning. Låg statistik i ej uppnådda mål i matematik jämfört mot riket.

B. En 6-9 skola med cirka 300 elever. Skolan är centralt belägen i medelstor 
mellansvensk kommun. Upptagningsområdet är de centrala delarna i kommunen 
samt från kringorten. Den centrala delen av kommunen har stor invandrartäthet. 
Hög statistik i ej uppnådda mål i matematik jämfört mot riket.

C. En 7-9 skola med ca 500 elever. Skolan är centralt belägen i en större 
mellansvensk stad. Upptagningsområdet är de centrala delarna av staden, där 
flertalet av invånarna har hög akademisk utbildning. Låg statistik i ej uppnådda 
mål i matematik jämfört mot riket.
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Informationen om respektive skola och befolkningen i kommunen har vi tagit fram från 
Statistiska Centralbyrån (www.scb.se/kommunfakta). Med anledning av 
konfidentialitetskravet kan vi inte hänvisa till respektive kommuns information.

2.4. Genomförande

För att nå syftet med undersökningen har vi valt att dels aktivt delta i 
undervisningssituationer med huvudsyftet att observera interaktionen mellan lärare och elev 
utifrån undervisningssätt. Vi har också intervjuat berörda lärare som vi har observerat. I den 
fenomenografiska intervjun (Starrin & Svensson, 1994) handlar det inte om att hitta 
lämpliga/rätta svar. Oberoende av graden på öppenhet i intervjun är syftet alltid att uppnå 
hur olika företeelser uppfattas. Som ett komplement till intervjuer är observationer vanliga 
inom fenomenografin.

2.4.1.Genomförande av observation
Stukát (2005) beskriver observation som en lämplig metod för att ”ta reda på vad 
människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör.” (s.49). I överenskommelse med 
berörda lärare genomförde vi tre lärarobservationer var och en för sig under 4-5 
undervisningstillfällen per lärare. De huvudområden som låg till grund för observationen 
var undervisningssätt, elevens självbild och bedömning. Genom att delta aktivt fanns det 
möjlighet att ställa direkta frågor till både lärare och elever under den pågående 
undervisningen. Målet med detta var att få elevens omedelbara reflektion på lärarens 
undervisningssätt. Det fanns även möjlighet för läraren att förtydliga sina val. Vid samtliga 
observationstillfällen följde lärarna samma undervisningsstruktur där de startade med en 
genomgång som därefter följdes av elevens eget arbete. I det inledande skeendet, 
genomgången, valdes en mer passiv metod där vi som observatörer kunde föra 
anteckningar om vad genomgången handlade om samt vilka frågor som eleverna ställde. 
Under det egna arbetet var vi som observatörer mer aktiva genom att vara en resurs i 
klassrummet, vilket ledde till ett samarbete kring elevernas tankar och funderingar om 
genomgången samt undervisningsvalet. Här synliggjordes också elevernas förmågor och 
svårigheter att tillägna sig lärarens undervisning. Genom deltagarobservationer har vi fått 
förförståelse i vad som händer i interaktionen lärare-elev-lärare under ett lektionspass. 
Dessutom gav det aktiva deltagandet möjlighet till att fånga in både lärarens och elevens 
uppfattningar i det direkta mötet vilket sedan låg till grund för intervjun. Dokumentationen 
av observationerna skedde genom små noteringar under lektionen. Det som noterades var 
hur lektionen var upplagd, undervisningssätt samt de matematiksamtal som fördes mellan 
lärare och elev men även mellan elev och elev. 

2.4.2.Genomförande av intervju
Intervjudelen omfattade endast läraren då det är lärarperspektivet som är studiens syfte. 
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För att undersöka kvalitén på våra intervjufrågor (se bilaga 1) valde vi att göra pilotstudier 
som enligt Bell (2000) kan hjälpa fram frågor av intresse men också frågor som kan 
uteslutas. Vi utförde två pilotstudier som föll så väl ut att vi valde att ta med dem i 
undersökningen. Vi valde att använda oss av mp3-spelare respektive mobiltelefon för att 
dokumentera intervjun enligt fenomenografins metodik vilket innebär att transkribera 
ordagrant vad som sagts men även att registrera andra känsloyttringar som skratt, 
suckningar, eftertänksamhet och andra avbrott. Inledningsvis underättades våra 
respondenter om intervjuns syfte, våra forskningsetiska principer och att intervjun skulle ta 
cirka 40 minuter. Respondenten gavs också rättigheten att efter avslutat intervju få ta del av 
det transkriberade materialet, vilket några önskade. Intervjufrågorna baserades utifrån våra 
tre huvudbegrepp; undervisning, elevens självbild och kunskapsbedömning. 

Intervjuerna startade inledningsvis med frågor av personlig karaktär för att ge respondenten 
möjlighet att presentera sig och bli bekväm med situationen. Huvudfrågan, Vad tror du 
krävs för att minimera antalet elever som lämnar grundskolan utan betyg i matematik?, 
valde vi att förlägga till intervjuns senare del då vi inte ville riskera att respondenten skulle 
känna sig påhoppad av frågans innehåll och på så vis göra intervjun ansträngd. Vi avslutade 
intervjun med ett så kallat ”case” där respondenten fick möjlighet att ge uttryck för olika 
former av misslyckanden (se bilaga 1). 

Intervjuerna genomfördes endast av en oss, per respondent i enskilt rum, eftersom vi ville 
uppnå ett avslappnat samtal. Stukát (2005) framhåller en fördel med att vara två som 
intervjuar för att vara mer observant på spontanreaktioner från respondenten. Han betonar 
även nackdelen med två intervjuare då respondenten hamnar i en situation där denne kan 
känna sig underläge, vilket kan påverka svaren. En av intervjuerna fick göras om på grund 
av tekniska problem, vilket innebar att intervju nummer två med samma respondent blev 
mer ledande. Eftersom intervjuaren redan fått svaren en gång tidigare från respondenten 
ville intervjuaren återskapa svaren från första tillfället. Under en av intervjuerna uppstod ett 
avbrott i form av förflyttning till annat rum vilket inte påverkade intervjun avsevärt.

2.5. Analys

Vår analys bygger på fenomenografins fyra olika faser (Starrin & Svensson, 1994) vid 
analys och tolkningsarbete av vårt datamaterial: 

 Fas 1 – att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck
 Fas 2 – att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna
 Fas 3 – att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier
 Fas 4 - att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet

Redan under transkriberingen av intervjuerna och vid observationstillfällena startade fas 1, 
där vi började bekanta oss med innehållet och dess helhet. Datamaterialet lästes flera 
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gånger för att hitta företeelser och situationer som stämde överrens med våra tre kategorier 
undervisning, elevens självbild och kunskapsbedömning med utgångspunkt från vårt syfte. I 
slutet av denna fas hittade vi likheter och skillnader som ledde oss in på fas 2 i analysen där 
vi mer systematiskt försökte uppmärksamma likheter och skillnader genom att ställa de 
olika datamaterialen mot varandra. Under fas 3 försökte vi kategorisera svaren i olika 
underkategorier till våra tre huvudkategorier undervisning, elevens självbild och
kunskapsbedömning, vilket kom att innefatta olika uppfattningar om samma innehåll. 
Slutligen i fas 4 tolkade vi de olika uppfattningarna och hur de förhöll sig till varandra.

2.6. Trovärdighet

Vi har valt att göra våra intervjuer under mer avslappnade former. Frågorna har varit av 
öppen karaktär och vid behov mer ledande för att få ett förtydligande i vissa fall av men 
också för respondenten. Enligt Kvale (1997) minskar inte tillförlitligheten i respondentens 
svar på grund av de ledande frågorna. Författaren menar även att de kan vara nödvändiga 
för att få respondenten att ge information som vi på förhand redan vet att denne besitter. 
Det kan också leda fram till ny och intressant kunskap. Verbala och kroppsliga aktioner kan 
fungera ledande, vilket ger respondenten signaler av att innehållet i svaret är intressant. 
”Det centrala är alltså inte huruvida intervjufrågorna ska vara ledande eller inte ledande, 
utan vart frågorna ska leda och huruvida de kommer att leda i relevanta riktningar och 
skapa ny, vederhäftig och intressant kunskap.” (s.146) För att öka trovärdigheten av 
tolkningen i vår analys har vi enligt de fenomenografiska kraven, som innebär utdrag ur 
intervjuerna i form av citat, kategorisystem som överensstämmer med tolkningen av 
intervjun och en avbildningskontroll av den beskrivna verkligheten (Starrin & Svensson, 
1994). 

2.7. Forskningsetik

För att föra utvecklingen vidare i vårt samhälle är forskning nödvändig. Det är av stor vikt 
att forskningen håller en hög kvalité vilket kräver bra metoder och att väsentlig information 
finns tillgänglig. Samtidigt får det inte glömmas att samhällets medlemmar har rätt till ett 
individskydd för att inte skadas så väl fysiskt som psykiskt i form av kränkning eller 
förödmjukelse. Därför ser forskare till att de berörda parterna i studier får den information 
som krävs i enlighet med de fyra allmänna huvudkrav som finns vad gäller forskning:

 Informationskravet – redogöra för forskningens syfte.
 Samtyckeskravet – deltagaren bekräftar sin medverkan.
 Konfidentialitetskravet – tystnadsplikt, försiktighetsåtgärder 

angående dokumentation,  
 Nyttjandekravet – materialet får endast användas för 

forskningsändamålet.
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Eftersom vi har intervjuat och observerat pedagoger under VFU:n valde vi att delge vårt 
syfte och frågeställningar till alla berörda parter i arbetslaget enligt informationskravet. 
Berörda parter informerades också i enlighet med nyttjandekravet om att vi publicerar 
materialet i form av en C-uppsats inom lärarprogrammet vid Högskolan i Skövde. Med 
tanke på samtyckeskravet hade vi förberett oss på att meddela elever och föräldrar i de 
berörda observationsklasserna, vilket visade sig inte vara nödvändigt då skolorna hade en 
policy där vårdnadshavaren redan vid skolstart gett sitt godkännande om deltagande i olika 
utbildningssyften. Elev och förälder behöver endast underrättas vid enskild intervju eller 
observation. Efter att vi delgett vårt syfte fick lärarna frivilligt ställa upp på observation och 
intervju. Vi informerade berörda lärare och elever enligt konfidentialitetskravet om att de 
kommer att vara anonyma samt att deras arbetsplats inte kommer att röjas i arbetet. Berörda 
parter har även erbjudits att ta del av rapporten innan den publiceras.
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3. Resultat

Vi har valt att presentera resultatet utifrån våra tre huvudbegrepp undervisning, elevens 
självbild och kunskapsbedömning. Dessutom vill vi belysa de orsaker som framkommit 
som tänkbara till att elever lämnar grundskolan utan betyg i matematik. Med hjälp av citat 
försöker vi tydliggöra lärarnas olika uttryck kring de tre begreppen. Alla namn som 
används i resultatet är fingerade. 

3.1. Undervisning

Lärarna uttrycker att matematikundervisningen är ett självständigt arbete där man 
undervisar efter sin egen kunskapssyn. Det samarbete som finns mellan matematiklärare 
bygger på gemensamma diskussioner kring arbetsmaterial. Tematiskt arbetssätt där fler 
ämnen inkluderas förekommer mycket sällan. Resultatet visade tydligt att 
matematikundervisningen bygger på tre olika undervisningssätt: katederundervisning, 
matematiksamtal och grupparbete men även att de förkunskaper eleverna har med sig från 
de tidiga åren ligger som en grund för undervisningen.

3.1.1.Katederundervisning
Det gemensamma för alla intervjuade lärare är ett undervisningssätt vilket de uttrycker som 
en traditionell undervisning. Detta innebär katederundervisning med föreläsningar och 
genomgångar på tavlan. Resultatet av observationerna styrker intervjuerna, då lärarna 
menar att deras undervisning bygger främst på denna traditionella katederundervisning. I 
resultatet framkom att dessa föreläsningar och genomgångar är viktiga för att ge eleverna 
strukturer för de matematiska begreppen. En lärare säger ”knyta upp och knyta ihop säcken 
för att fylla på med mer eftersom allt hänger ihop” och vi tolkar att detta är vad 
matematikundervisningen handlar om, att nya moment i undervisningen bygger på redan 
befästa grunder. 

3.1.2.Matematiksamtal
Det som avviker från den traditionella undervisningen är att läraren bjuder in elever till 
diskussion i samband med såväl föreläsning kring den teoretiska matematiken som 
genomgång av den praktiska matematiken för att få en dialog kring matematiska begrepp. 
Syftet med denna dialogpedagogik är att ge eleverna ett matematiskt språk. Här ser sig 
lärarna som handledare i den matematiska processen för eleverna. En lärare uttrycker ”jag 
vet vart jag vill komma med diskussionen så jag leder eleverna dit”. Resultatet av 
observationen visar att samma lärare gör det som denne uttrycker sig göra. För att fånga 
elevernas intresse drar läraren en parallell till snowboard och olika uttryck som används 
där.



19

Läraren -Vad är en 360?
Anton -Det är när man snurrar ett helt varv med snowboarden i luften.
Läraren - Visst! Varför kallas det just 360 då?
Anton -Det är ju för att ett varv runt är 360.
Läraren -Vaddå 360? 360 cm, bananer????
Anton -Vaddå?
Läraren -Vad står 360 för? Finns det någon enhet?
Anton -ÅÅÅÅ ja det är väl…….. vet inte.
Läraren -Någon annan som vet?
Karin -Jag tror det är grader.
Läraren -Ja just det! Hur visste du det?
Karin -Joo men det hette ju gradskiva.
Läraren -Ja just det . Vinklar mäts med en gradskiva där grader är en måttenhet.

3.1.3.Grupparbete
Det som skiljer de intervjuade lärarna åt är grupparbeten som undervisningssätt. Några 
saknar möjlighet till denna form av undervisning då de känner sig styrda av 
matematikboken. Andra lärare ser inte matematikboken som ett hinder, utan utvecklar 
grupparbeten ur befintliga uppgifter. De anser detta som en viktig process i att utveckla 
elevernas matematiska tänkande. En lärare uttrycker ”jag kan aldrig kräva att det ska vara 
helt tyst i en mattesal därför att man måste få fråga den som sitter bredvid”. Läraren nämner 
frågan ”Hur tänkte du här?” vilket leder till att elever diskuterar olika strategier till hur man 
kan lösa en och samma uppgift på olika sätt. 

3.1.4.Kunskapsområden inom matematik
Resultatet visade att lärarna är eniga om att kan inte eleven den grundläggande 
matematiken: de fyra räknesätten framförallt multiplikation, taluppfattning och 
positionssystemet faller allt annat i matematiken också. Alla intervjuade lärare uttrycker 
multiplikationstabellen som ett viktigt redskap som måste automatiseras. En lärare 
uttrycker att multiplikationstabellen är en typisk drillövning. Samma lärare har 
återkommande multiplikationstest på tid i alla årskurser där det visar sig att övning ger 
färdighet. Lärarna uttrycker också att procent, statistik och sannolikhet är intressant för 
eleven och viktigt för vardagslivet/vardagsmatematiken. En vanlig fråga som eleverna 
ställer till lärarna är ”Varför ska jag kunna det här?” lärarna uttrycker konkret matematik 
som ett viktigt inslag men även att den abstrakta matematiken måste introduceras i 
grundskolans senare år för att ge elever möjlighet att lyckas på gymnasiet. 

3.1.5.Betydelsen av överlämning
I resultatet tydliggjordes överlämningarnas roll som mycket viktig. Flera av lärarna fick 
stöd av överlämningarna, från grundskolans tidigare år, för att kunna starta upp 
undervisningen på en nivå som passade för eleven. Några av lärarna är kritiska då de tycker 
att överlämningarna saknar tydlighet. Ofta handlar dessa om vilka elever som behöver extra 
stöd och allt för sällan om måluppfyllelse. En lärare är mycket kritisk till sina kollegor från 
de tidigare stadierna då denne lärare inte allt för sällan stöter på följande kommentar ”det 
mognar under sommaren, du vet, det kommer” den intervjuade läraren hävdar här bestämt 
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”det gör det aldrig”. En annan lärare nämner att då hon inte är klassföreståndare når inte 
informationen hela vägen fram. Läraren saknar kommunikation då överlämningen i det här 
fallet sker skriftligt. 

3.2. Elevens självbild

I resultatet framkom att elevens självbild är något som måste vårdas kontinuerligt. En av 
lärarna uttalar vikten av att eleven får känna sig värdefull, trygg i miljön och trygg med sin 
lärare. Läraren säger:

Det handlar om att visa ungarna att det är okej att vara annorlunda, det är okej att säga fel och 
det är okej att våga sticka ut det är okej att göra saker som andra inte förväntar sig hela tiden det 
är okej! man behöver inte alltid passa i det där jäkla facket /…/ det här med det sociala och ge 
feedback och sponsring och pusha eleverna hit och dit är det viktigaste utöver lektionerna

3.2.1.Självutvärdering
Lärarna framhåller betydelsen av självutvärdering där eleven får möjlighet att utvärdera 
sina kunskaper såväl innan som efter ett arbetsområde och prov. Syftet med detta är att 
eleven själv får reflektera kring sin egen utveckling samt sätta ord på sina kunskaper som 
sedan läraren ger feedback på. 

3.2.2.Feedback
Under själva undervisningen är det betydelsefullt för eleven att få kontinuerlig positiv 
feedback såväl vid genomgången där goda exempel, av eleven, kan lyftas på tavlan som vid 
det egna räknandet vid bänkarbetet. Det är viktigt att göra elevens misstag till en positiv 
upplevelse menar en av lärarna ”bra att du tänkte fel här nu, då kan vi rätta till det så 
behöver du inte göra om det misstaget nästa gång eller på provet” läraren menar vidare att 
man inte nog kan kommentera hur det är naturligt att tänka fel ibland och det är viktigt att 
lära av sina misstag. Exemplet som nu kommer att visas är ett vanligt förekommande 
fenomen där eleven väljer en bra metod men inte befäst den utan tappar bort sig på vägen. 
Eleverna håller på med geometri och har nu börjat med att räkna ut arean av en kvadrat 
med sidan 25 cm.

A =  25 cm x 25 cm = 
20 x 20 = 400
  5 x 5  =    25
400 + 25 = 425

Svar: A = 425cm2

Eleven har valt en skriftlig räknemetod där hon inte befäst de regler som gäller för 
multiplikation. Metoden är inte fel om vi skulle använda addition eller subtraktion men i 
multiplikation blir den lång och krånglig då alla tal måste multipliceras med alla. Läraren 
leder nu eleven rätt genom att ställa frågor:

Läraren - Är alla led i multiplikationen färdig här?
Saga - Jaaa!
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Läraren - Ok! Tiotalen är multiplicerade med tiotalen det är bra. Entalen är 
multiplicerade med entalen ok! Men är alla tal multiplicerade med 
varandra då?

Saga - Neeej…….. Men då måste man ju korsa?
Läraren - Ja Just det! Hur skulle det se ut då?
Saga - Jag orkar inte. Det blir ju massa…5 x 20 och 20 x 5 nej det blir 

inte…. Jag kan inte.
Läraren - Kan vi göra det på ett mer förenklat sätt?
Saga - Vet inte.
Läraren - Jo! Vi försöker tillsammans.

Här börjar nu eleven att lämna olika förslag som testas. Tillslut kommer Saga fram till 
följande metod.

A = 25 cm x 25 cm = 
  20 x 25 = 500

      5 x 25 = 125
  500 + 125 = 625

Svar: A = 625 cm2

Eleven började här korsmultiplicera i huvudet och tappar bort sig. Hon ger därför upp. 
Läraren ger inte upp utan utmanar diskussionen vidare från den upptäckt som eleven gör 
genom att förstå att även entalen ska multipliceras med tiotalen. Genom att ”prata” 
matematik får eleven en annan förståelse av vad som händer i algoritmen. När eleven får 
sätta ord på sitt tänkande reflekterar hon samtidigt och befäster uttrycken vilket ger eleven 
känslan av att äga problemet.

I resultatet från observationen ovan framkom en av lärarnas strategi i att vara tillåtande 
ända fram till sista stund i algoritmen och här upplevde inte eleven något misslyckande då 
svaret inte överensstämmer med övriga elevers svar. Diskussionen kring den valda metoden 
fram till resultatet ledde till att eleven själv hittade den felande länken och kunde på så sätt 
få en positiv upplevelse av uppgiften. 

3.2.3.Nivågruppering eller individanpassning?
I resultatet framkom att nivågruppering kan ha olika syften. För de svaga eleverna är det en 
möjlighet till att få mer hjälp i en grupp med lite färre elever för att få lyckas och känna att 
de räcker till. För de starka eleverna ges möjlighet att utmanas med ett svårare material för 
att inte bromsa motivationen. Endast en av skolorna har som profil nivågruppering i 
matematik men det är eleven själv som väljer nivå. De andra skolorna nivågrupperar inte 
utan väljer att individanpassa. Lärarna individanpassar genom att använda 
matematikmaterial med egenskapen lätta, medel och svåra uppgifter på så vis kan varje elev 
uppnå sin kapacitet och lyckas i den befintliga matematikgruppen. Några lärare poängterar 
att individanpassning inte bara är för de svaga eleverna utan man måste även utmana de 
starka. 

3.2.4.Provsituationers inverkan på elevens självbild
I resultatet visar det sig att lärarna upplever att elever är ovana vid provsituationer från 
grundskolans tidigare år. Verkan av detta är att elever kan uppleva stress och på så sätt 
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blockera sig vid provsituationer. En av lärarna poängterar vikten av att avdramatisera prov 
genom att ”vända det till något positivt, att det är att lyfta fram vad det är du behöver träna 
mera på”. Några lärare erbjuder muntliga prov för att eleven ska känna sig mer bekväm och 
inte tappa självförtroendet.

3.3. Kunskapsbedömning

Det som är gemensamt för alla intervjuade lärare är att proven är den största 
bedömningsfaktorn vid betygsättning. Alla intervjuade poängterade trots allt 
undervisningstillfället som ett vägvisande moment till bedömning men speciellt en av de 
intervjuade lärarna betonar att det inte är hur bra de jobbar på utan vilka tankegångar de 
visar på och vad de uttrycker muntligt. Enligt alla intervjuade lärare ska den slutgiltiga 
bedömningen fokusera på elevernas kunskap och inte på flit under lektionstid 
”färdighetsträna kan man göra hemma”.

3.3.1.Olika sätt på bedömning av prov
Vårt datamaterial visade att majoriteten av de skolor som vi besökt har poängprov. En av 
skolorna skiljer sig dock från de övriga skolorna. Denna skola genomför prov som är
uppdelade i mindre områdesdelar som till exempel enhetsomvandling, avrundning, 
skriftliga räknemetoder och positionssystemet. Varje del består av tre till fyra uppgifter. 
Dessa prov poängsätts inte utan varje delmoment kräver två rätta lösningar för att delen 
skulle vara godkänd. Denna bedömningsform synliggör eventuella brister i elevens 
kunskapsfält tillskillnad från poängprov kan eleven få omprov då endast två lösningar är 
felaktiga om de är inom samma delområde. Om provet varit poängbaserat skulle eleven få 
godkänt med en brist i bagaget som följd. 

3.3.2.Vilken betydelse har nationella prov för bedömningen?
Flertalet av de intervjuade lärarna ser nationella proven som ett prov bland alla andra och 
ser resultatet som en guide till sin undervisning samt bedömning. En lärare säger ”sedan ger 
det en hänvisning om man ligger på rätt nivå”. Två av lärarna, som arbetar på samma skola, 
ser nationella proven som avgörande i bedömningsfasen. De anser att de nationella proven i 
årskurs nio ger en fingervisning om vad eleven har befäst under hela grundskoletiden. För 
de elever som misslyckas på nationella proven erbjuds tre veckors intensivstudier i 
matematik som sedan avslutas med ett ”storprov”, klarar eleven ”storprovet” får eleven 
godkänt i slutbetyg. 

3.3.3.Bedömning i förhållande till styrdokumenten
Några av de intervjuade lärarna uttrycker att de förutsätter att läromedelsförfattarna utgår 
ifrån målen i kursplanen i matematik när de framställer ett läromedel och medföljande prov. 
Några lärare utgår ifrån kursplanen när de sätter ihop ett prov och tydliggör även målen för 
eleven. En av lärarna uttrycker ”jag tror att vi blivit bättre på att använda målen och 
betygsätter därför hårdare”. 
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3.4. Varför har vi underkända elever i matematik?

I resultatet tydliggör de intervjuade lärarna tre faktorer, organisations-, grupp- och 
individnivå, som påverkar elevers måluppfyllelse. 

3.4.1.Organisationsnivå
En av de intervjuade lärarna säger att dagens skola har en ”flumpedagogik” med detta 
menar denna lärare att skolan saknar ordning och reda samt struktur i klassrummet. Läraren 
utrycker sig själv som ”stenålders” men tror ändå att ”den gamla hederliga 
katederundervisningen” tjänar sitt syfte. ”Det är för slappt i dagens skola”. Några av de 
intervjuade lärarna menar att dagens skolform inte passar alla ungdomar. Skolan har blivit 
för teoretisk, de önskar ett praktiskt alternativ. 

3.4.2.Gruppnivå
Alla de intervjuade lärarna är eniga om den bristande matematikkompetensen på de tidigare 
stadierna, där flertalet av lärarna är SO/SV-lärare, vilket lärarna anser bedrövligt då 
grunden för matematikkunskaper ska läggas där. Elever kommer till årskurs sju utan att 
kunna de fyra räknesätten vilket leder till att lärarna i grundskolans senare år får ”bygga hus 
utan grund, det går inte det rasar”. En av de intervjuade lärarna nämner att de får upp elever 
som inte nått målen för år 3 respektive år 5. Läraren frågar sig då: ”Hur tror de att vi ska få 
dem att uppnå målen på de tre åren som är kvar?”. De intervjuade lärarna efterlyser ett 
större samarbete mellan grundskolans tidigare och senare år, de saknar gemensamma 
strukturer och mål från år F-9 för att säkerställa att allt eleven behöver kommer med. 
Lärarna är eniga om att de klart och tydligt kan se vilka elever som har haft en utbildad 
matematiklärare i grundskolans tidigare år genom elevernas begreppsuppfattning.

3.4.3.Individnivå
De intervjuade lärarna ser den sociala faktorn som ett hinder. En lärare hävdar att på deras 
skola är orsaken av sociala skäl då eleverna inte uppnår målen för år nio. Eleverna är 
omotiverade och orkar inte med skolan då de prioriterar bland annat sina 
fritidssysselsättningar före skolan. En annan lärare beskriver en problematik för de elever 
som har svenska som andraspråk. Läraren uttrycker att dessa elever inte har ett utvecklat 
ordförråd. Samma lärare uttrycker att denne har upptäckt att flickor från patriarkalisk kultur 
inte har utvecklat ett logiskt tänkande.

3.5. Sammanfattning av resultatet

Studien visar att undervisningssätten skiljer sig ytterst lite mellan de olika skolorna trots att 
statistiken för måluppfyllelse skiljer sig avsevärt. Den undervisningen som genomsyrar 
matematiken i de intervjuade lärarnas skolor är av ”traditionell undervisning”, men 
tematisering och grupparbeten är undervisningssätt som eftersträvas. För att förstärka 
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elevernas självbild jobbar de intervjuade lärarna mycket med muntlig feedback. Vid 
bedömningen skiljer sig skolorna åt. Skola B lägger störst vikt vid de nationella proven och 
ser det som ett slutprov för betygsättning. De andra skolorna ser nationella proven som ett 
prov bland alla andra och gör sin bedömning vid betygssättningen utifrån alla prov.
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4. Diskussion

Vi har valt att dela in diskussionen i fyra avsnitt; metod- resultat- och avslutande diskussion 
samt förslag till nya studier. 

4.1. Metoddiskussion

Vårt val av kvalitativ metod visade sig vara lämplig då vi ville veta hur lärare uttrycker sig 
kring undervisning, elevens självbild och kunskapsbedömning när det gäller att minimera 
antalet elever som lämnar grundskolan utan betyg i matematik. Vi valde att använda oss av 
observationer och intervjuer för att styrka vårt forskningsresultat. Observationerna blev 
viktiga i resultatet då vi ville få en förförståelse av lärarens undervisningssätt samt om 
läraren gör det den säger sig göra för att kunna ställa relevanta följdfrågor under intervjun. 
En enkätundersökning hade inte varit lämplig i denna studie då vi inte hade haft möjlighet 
att ställa följdfrågor utifrån observationerna i förhållande till respondenternas svar i 
intervjun. Då de valda skolornas betygstatistik i förhållande till riksnivån för antal elever, ej 
uppnått målen i matematik, låg till grund för vår studie begränsades vårt urval av 
respondenter vilket kunde ha fått konsekvenser om någon av de tillfrågade inte velat ställa 
upp. Urvalet av lärarna gjordes utifrån möjligheten till observationer. Detta ansåg vi viktigt 
då vi ville ha en relation till lärarens undervisning för att få inblick i problematiken: ökat 
antal underkända elever i matematik som lämnar grundskolan i dag.

Under våra pilotintervjuer märkte vi att ljudkvalitén på de inspelningsmedier vi hade till 
förfogande var begränsad. Med denna insikt önskade vi intervjuplats med så lite 
störningsljud som möjligt och vi valde också att sitta relativt nära respondenten för att få 
maximal ljudupptagning. Vi hade kunnat använda en bärbar dator med tillhörande 
mikrofon. Detta valde vi medvetet bort då vi ansåg att detta kunde upplevas påträngande 
och på så vis gjort intervjusituationen obekväm. Vi valde att observera våra respondenter 
innan intervjun för att få en relation till respondenten och dennes undervisning. Detta för att 
uppnå en mer avslappnad intervju men också för att kunna ställa följdfrågor i intervjun 
utifrån det observerade. Följdfrågorna hade en tendens att bli ledande men då Kvale (1997) 
hävdar att det ställs för lite ledande frågor vid kvalitativa forskningsintervjuer kände vi oss 
trygga i vårt metodval med ledande följdfrågor. I efterhand kan vi ställa oss kritiska till 
valet att observera innan intervjun då vi frågar oss om respondenterna svarat annorlunda i 
intervjuerna om vi inte hade haft insyn i deras undervisning. 

Den fenomenologiska analysmetodens fyra faser anser vi var till stor hjälp då vi fick en 
tydlig struktur med utgångspunkt från våra huvudbegrepp undervisning, elevens självbild 
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och kunskapsbedömning för att kunna besvara vårt syfte. Metoden som går ut på att 
kategorisera gav oss en möjlighet att följa den röda tråden genom arbetet.

4.2. Resultatdiskussion

Under de tre huvudbegreppen undervisning, elevens självbild och kunskapsbedömning 
diskuterar vi orsakerna till att elever lämnar grundskolan utan betyg i matematik utifrån 
resultatet och den teoretiska bakgrunden. 

4.2.1.Undervisning
Lärare ute i verksamheten har en svår uppgift när det gäller att undervisa i matematik. 
Resultatet visar att lärare i grundskolans senare år känner dåligt stöd från sina kollegor i 
grundskolans tidigare år. Löwing (2006) nämner att en vanlig uppfattning kring 
matematikundervisningen är att den är lätt då man kan följa ett färdigt matematikmaterial. 
Är det denna syn som rektorer och organisationsledare på de tidigare stadierna har då det 
har framkommit i vårt resultat att det finns ett fåtal matematiklärare som undervisar i 
grundskolans tidigare år. Vi anser att det krävs didaktiska kunskaper i matematik för att 
kunna förmedla matematiken oavsett om man följer ett färdigt material eller inte. Vi frågar 
oss vilka möjligheter elever har till det goda matematiksamtalet när elever har lärare som 
saknar matematikutbildning? Både våra intervjuade lärare och teorin uttrycker 
matematiksamtalet som en viktig del i undervisningen. Malmer & Adler (1996) uttrycker 
att en anledning till elevens svårigheter kan vara lärarens förhållningssätt och arbetsform. 
Elever som uppfattas som elever i matematiksvårigheter kan ha haft en allt för formell och 
påskyndad undervisning. Vi vill påstå här att läraren inte har utfört sitt uppdrag som enligt 
Lpo 94 är att förhindra att elever hamnar i svårigheter. Persson (2001) hävdar att det är 
verksamheten som ska anpassas till eleven genom organisation, arbetssätt och innehåll.

Runesson (1995) menar att undervisningens viktigaste faktor är att läraren kan reflektera 
över sina undervisningssätt och vilken typ av kunskap som läraren vill att eleven ska ha 
med sig. Learning study (Marton & Ling, 2007) är en metod som vi anser vara en 
användbar modell när lärare självkritiskt ska granska sin undervisning. Vår erfarenhet säger 
oss att lärare oftast kör på i gamla hjulspår på grund av tidsbrist. Med detta menar vi att 
läraren har en plan för undervisningen när det kommer till vad, hur och när men reflekterar 
allt för sällan över varför. Detta leder oss in på att det i resultatet har framkommit att många 
elever kommer till år 6 och 7 utan att ha uppfyllt målen för år fem från kursplanen i 
matematik. Beror detta på att de har haft lärare utan matematikutbildning eller att lärare 
reflekterar för lite oavsett utbildning? I resultatet får vi tydliga indikationer på att lärarna i 
grundskolans senare år ser stor skillnad mellan elever som har haft en utbildad 
matematiklärare eller inte.

Enligt de intervjuade lärarna framkommer det att den dåliga matematikundervisningen i 
grundskolans tidigare år leder till att eleverna inte har de grundkunskaper med sig som 
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behövs för att kunna utveckla begreppsuppfattning och ett matematiskt språk. De 
intervjuade lärarna menar även att de flesta elever som inte nått målen för år fem når heller 
inte målen för år nio. Det framkom även att flera av de intervjuade lärarna saknade 
gemensamma mål och planeringar för matematiken år F-9. Här kan vi ta stöd från Löwing 
(2006) som uttrycker att en långsiktig planering från år F-9 är vad 
matematikundervisningen behöver. Här är såväl författaren och våra intervjuade lärare 
överens då det kommer till att hitta ett gemensamt kommunikationsmedel där ett korrekt 
matematiskt språk ligger som grund. Vi anser att dessa mål redan beskrivs tydligt i våra 
styrdokument (se 1.3.3.4 sid 10) och menar att rektorer och organisationsledare måste 
avsätta tid för lärare F-9, där de kan sitta ner tillsammans och utforma en gemensam 
arbetsplan utifrån styrdokumenten. Varför uppfinna hjulet en gång till? Det är 
styrdokumentens mål vi ska sträva mot. Vinsten med en gemensam arbetsplan är att, som 
Löwing (2006) påvisar, ett pedagogiskt ämnesinnehåll där man använder matematiska 
begrepp och termer redan i grundskolans tidigare år för att sedan förfina dem i 
grundskolans senare år. Kursplanen i matematik utrycker att utbildningen ska utveckla 
elevens möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Vi hör 
inte allt för sällan orden fyrhörning, gångra, plussa och minusa. Varför inte lära eleverna att 
det heter kvadrat, multiplicera, addera och subtrahera från början? Vi är noga med i läs- och 
skrivinlärningen att använda korrekta ord exempel att hund inte heter vovve, häst heter inte 
totto osv. Vari ligger skillnaden?

Att ha ett korrekt matematiskt språk i grundskolans tidigare år är i allra högsta grad viktigt 
för våra elever som har svenska som andraspråk med tanke på Ladbergs (2000) beskrivning 
av hur elevens inlärningsfönster sakta stängs med åren. Det framkom i resultatet att en 
lärare uttrycker att elever med svenska som andraspråk har svårt att uppnå målen i 
matematik på grund av att de inte behärskar det svenska språket. Vi anser att om vi ger 
dessa elever ett matematiskt språk i samband med svenskinlärningen ges eleven möjlighet 
till ett utvecklat ordförråd. Vi finner stöd i skriften Mer om matematik (2008) som 
beskriver att en matematikuppgift måste vara utvecklande både i matematik och svenska. 
Här är det viktigt att eleven får en helhetsbild genom att tala, läsa och skriva matematik, 
vilket ökar läsförståelsen för att få stöd i kontexten då matematik kräver logiskt tänkande. 
Jim Cummins poängterar kontextens betydelse för en ökad förståelse och helhet vilket sker 
bäst i en lärsituation tillsammans med andra (se tabell 1). Vi anser att denna tankemodell 
stöder alla elevers inlärning oavsett modersmål, läs- och skrivsvårigheter eller annat 
inlärningshinder. Här kan vi dra en parallell till en av de intervjuade lärarna som uttrycker 
vikten av att elever får möjligheter att samtala kring matematiken och menar vidare att det 
aldrig ska vara helt tyst i ett matematikklassrum. Genom att låta eleverna aktivt delta så väl 
genom språklig kommunikation samt laborativ verksamhet menar Magne (1998) med stöd 
både från Piaget och Biggs att det logiska tänkandet är en viktig del till elevens självbild. 
Kan vi utveckla vår undervisning efter denna tanke uppnår vi även strävansmålen ”att 
eleven utvecklar intresse för matematik och tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig matematik /…/ utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda 
logiska resonemang” (Skolverket 2002).
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4.2.2.Elevens självbild
Adler (2007) menar att misslyckanden inom matematiken inte är önskvärt då det sänker 
elevens självbild. Visst kan elever lära av enstaka misstag om läraren har förmågan att 
vända det till ett lärtillfälle vilket vi har fått ett gott exempel på i vår undersökning (3.2.2. s. 
19). Vi anser att det är viktigt att snabbt upptäcka om en elev har bristande matematiska 
begrepp och metoder för att hjälpa dem att finna gångbara tillvägagångssätt som alltid 
fungerar för att deras självbild ska stärkas. Vi vill betona att upprepade misstag kan bli 
förödande för eleven som då mister självförtroendet. Om skadan redan är skedd föreslår 
Adler (2007) hjälpinsatser där eleven lär sig sätta ord på sina möjligheter och svårigheter. 
Han menar även att hjälpinsatserna ska utgå från följande tre begrepp Lindra, Reducera och
Kompensera. Denna metod ser vi som mycket användbar för de elever som är i matematik 
svårigheter men även för elever med matematiksvårigheter för att stärka elevens självbild. 
Här vill vi även hänvisa till Maltén (1997) som poängterar vikten av att elever måste få 
uppleva kunskapstörst för att sedan få prestera och få möjlighet till att nå kompetens för att 
känna sig delaktig och värdefull. Vi tror att det handlar om att först och främst få eleverna 
att lyckas och efter hand successivt införa nya begrepp då elevens självbild är stärkt. Här 
handlar det om att ha lite is i magen som lärare och ge eleverna tid. Här vinns ingenting 
med att påskynda undervisningen då grunden måste vara befäst för att byggas på. Det är 
också viktigt att ta hänsyn till att alla elever inte har förmågan att automatisera till exempel 
multiplikationstabellen. Varför ska de sitta och traggla med något som de ständigt 
misslyckas med när det finns hjälpmedel som kan hjälpa dem att lyckas och på så vis 
bevara sin nyfikenhet och lust att lära som är ett centralt stävansmål i Lpo 94. I kursplanen i 
matematik (Skolverket, 2002) är ett av de riktade uppnåendemålen för år nio att eleven ska 
klara av att ta hjälp av tekniska hjälpmedel som en räknemetod. 

Till vår stora glädje ser vi i resultatet att lärarna tycker arbetet med att stärka elevens 
självbild är lika viktig som själva undervisningen. Maltén (1997) menar att många 
misslyckanden inte handlar om förutsättningar utan om en bristande självtillit. 
Matematikämnet ses i dag som ett högstatusämne enligt Malmer & Adler (1996), vilket vi 
tror kan vara en påverkande orsak till elevers bristande självkänsla för ämnet då detta ställer 
stora krav. Detta ställer även stora krav på matematikläraren eftersom matematiken anses 
viktig i vårt samhälle. Då godkänt i matematik är ett av behörighetskraven för vidare 
studier på gymnasiet måste läraren ha förmågan att se det komplexa i matematiken för att 
kunna få så många elever som möjligt att lyckas, vilket kräver didaktisk kompetens i 
matematik. Här ser vi ytterligare en anledning till att det är viktigt att lärare F-9 utarbetar en 
gemensam arbetsplan, allt för att stärka elevernas självkänsla i matematik.

4.2.3.Kunskapsbedömning
Resultatet har gett oss en tydlig bild av betygsättningens dilemma. Vi har sett att olika 
skolor har olika krav och olika kunskapsbedömningar. Här frågar vi oss om betygsättning 
överhuvudtaget kan bli rättvis? Dagens styrdokument innebär att läraren ska bedöma 
kvalitativ kunskap och inte kvantitativ kunskap enligt Malmer & Adler (1996). Här 
hamnade vi genast i en tolkningssituation där begreppen kvalitativ-kvantitativ kunskap 
vållade huvudbry. Vi frågade oss om mängden kunskap inte är viktig? Vi tolkar Malmer & 
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Adler (1996) som att kvalitén på kunskapen är viktigare än mängden kunskap. Vilken 
kunskap skulle kunna definieras som oviktig ur begreppet kvantitativ kunskap. Efter 
ytterligare en tankevända ser vi ett samband mellan Malmer & Adler och de intervjuade 
lärarnas olika metoder vid bedömning av prov. Datamaterialet visade att majoriteten av 
skolorna hade poängprov vilket vi anser handla om kvantitativ kunskapsbedömning medan 
den skola som delade in provet i delmoment och krävde minst två rätta lösningar per 
delmoment handlar om kvalitativ kunskapsbedömning. Denna kvalitativa 
kunskapsbedömning ser vi som den enda av dessa två kunskapsbedömningar som visar att 
eleven uppfyller alla målen utifrån styrdokumenten. Följdfrågan till detta är: Hur kommer 
det sig att en målstyrd skola fortfarande använder poängprov? Av egna erfarenheter vet vi 
att detta kan bero på gamla läromedel samt en bekvämlighetsfaktor ute i skolverksamheten. 
Tyvärr ser vi nya matematikmaterial som fortfarande lever i poängsystem. Här menar vi att 
lärare måste bli bättre på att kritiskt granska det matematikmaterial som köps in till skolan 
och på så vis sätta press på läromedelsförlagen. Vi anser att ett matematikmaterial kan 
uppfylla alla krav för ett gott lärande till kvalitativ kunskap men det är upp till varje lärare 
att bedöma proven kvalitativt och inte godta förlagets kvantitativa poängsättning. Detta 
kräver lite tid men är en engångsföreteelse. Vi ser en vinst med att avsätta lite tid för detta i 
ämneslaget då detta kan leda till utvecklade matematikdiskussioner kring måluppfyllelse 
för att eftersträva rättvisare betyg. Vi tror också att dessa matematikdiskussioner skulle vara 
utvecklande för begreppet ”en skola för alla” (Måhl, 2002, s. 21). Här handlar det inte 
enbart om måluppfyllelse utan kunskaper för livet. Måhl (2002) menar att en bidragande 
orsak till att elever kommer till gymnasiet med för dåliga förkunskaper skulle bero på den 
kommunalisering av skolan som skedde under åren 1989-91 vilket vi ställer oss frågande 
till. Självklart har skolans ekonomi en viktig roll för undervisningen och det handlar om 
vad pengarna läggs på. Här anser vi att det är viktigt att satsa på fler utbildade lärare, då vi 
inte tror på att dyrbara material och andra undervisningshjälpmedel alltid är nödvändigt 
utan att i de flesta fall handlar det till största del om att omprioritera och omstrukturera med 
de medel som finns. Enligt Lpo 94 (2006) bär ”skolan ansvarar för att varje elev efter 
genomgången grundskola /…/ behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan 
tillämpa det i vardagslivet” (sid 10). Det har framkommit i vårt resultat att en del av 
eleverna som lämnar grundskolan utan betyg i matematik gör det på grund av sociala skäl 
som bland annat utmynnar sig i bristande motivation. Vi tror att mer pengar skulle läggas 
på individuella studiegångar i form av samhällspraktik där även de elever som är praktiskt 
lagda gynnas för att eleven ska få upptäcka sambandet mellan skola och verklighet vilket 
skulle öka motivationen för skolarbetet.

4.3. Avslutande diskussion

I denna diskussion försöker vi knyta ihop säcken och besvara frågan hur lärare uttrycker sig 
kring orsaker och verkan när det gäller att minimera antalet elever som lämnar grundskolan 
utan betyg i matematik. 
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En slutsats vi kan dra av denna studie, utifrån lärarnas uttryck, är att elever kommer till år 6 
och 7 utan att ha nått målen för år 5 i matematik. Då eleverna saknar de grundläggande 
begreppen uttrycker de intervjuade lärarna att de inte har så stora möjligheter att reparera 
skadan. Genom att bjuda in eleverna till matematiksamtal utformade från elevens verklighet 
kan undervisningen, som främst bygger på den traditionella katederundervisningen, göras 
mer intressant för eleven då eleven ser en koppling mellan skolmatematik och verklighet. 
Vi vill också betona den kvalitativa kunskapsbedömningen som den enda rättvisa 
bedömningen för eleven. Genom denna bedömning får eleverna en möjlighet att konkret se 
sina kunskapsbrister och på så vis få möjlighet till att komplettera dessa samt få en bättre 
bild av sina matematikkunskaper. Läraren får också en bättre bild av vad eleven har för 
brister och kan anpassa undervisningen utifrån detta. Elevens självbild uttrycker de 
intervjuade lärarna som en viktig faktor som påverkar både motivationen och 
kunskapsutvecklingen hos eleven. Lärarna framhåller självutvärdering samt kontinuerlig 
feedback från läraren till eleven för att eleven ska känna sig värdefull och trygg i 
skolmiljön. Vi anser att denna metod är gynnsam för att eleverna ska få möjlighet att nå 
betyget G i matematik.

Dessutom uttrycker de intervjuade lärarna den sociala faktorn som ytterligare en 
bidragande orsak. Denna faktor har vi delat in i två undergrupper utifrån lärarnas olika 
uttalanden: elever med svenska som andra språk och elever som är skoltrötta på grund av 
att de prioriterar andra saker på sin fritid eller har en familjesituation som påverkar indirekt. 
Enligt de intervjuade lärarna skulle problematiken kunna minimeras genom att bland annat 
ha utbildade matematiklärare i grundskolans tidigare år men också genom att utveckla en 
gemensam arbetsplan för hela grundskolan. Detta för att få en helhet i 
matematikundervisningen. Orsaken elever med svenska som andraspråk har lärarna inte 
uttryckt något förslag till att minimera. Vi har däremot erfarenheten att dessa elever får 
mycket hjälp i svenska 2 undervisningen. Vad det gäller den sociala faktorn där elever inte 
prioriterar skolan av det ena eller andra skälet uttrycker lärarna stor frustration. De vet inte 
hur de ska hjälpa dessa elever. Då detta är en intressant problematik tycker vi detta kunde
vara ett bra ämne till en ny studie. 

4.4. Förslag till nya studier

Vi har med denna studie funnit att lärare ofta stöter på elever med bristande motivation som 
inte allt för sällan bottnar i sociala faktorer. Vi tycker det skulle vara intressant att studera 
elevernas motivation och hur vi som lärare kan hjälpa elever som inte ”orkar” med skolan 
på grund av sociala faktorer. Ett annat problem som vi tycker skulle vara intressant att 
studera är hur skolledare prioriterar utbildning vid nyanställningar samt neddragningar av 
personal då det har framkommit i vårt resultat att lärare i grundskolans senare år efterlyser 
mer behörig personal i matematik i grundskolans tidigare år. En annan problematik som vi 
stött på i vår studie är att elever som ej uppnått målen för år 5 i matematik när de kommer 
till år 6 och 7 inte heller når målen i år 9. Hur kan skolan på bästa sätt hjälpa de elever som 
inte nått målen för skolår 5 så de når målen i skolår 9?
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Bilaga 1 - Intervjufrågor

Intervju av lärare i grundskolans senare år ang. undervisning, 
bedömning och elevers självbild.

Uppmjukningsfrågor:
Man/ Kvinna , ålder

1. Hur länge har du jobbat i yrket? Beskriv din bakgrund i läraryrket.
2. Hur länge har du jobbat på denna skola?
3. Har du jobbat på någon annan skola?
4. Vad har du för utbildning? Fortbildning?

Intervjun:

1. Vilka arbetsmetoder genomsyrar ditt och arbetslagets undervisning?

2. Vilken nytta ser du med överlämningar från tidiga år?

3. Hur tar du reda på elevers förkunskaper?

4. Hur använder dig av elevens förförståelse i din planering inför undervisning?

5. Hur ser du på vikten de olika kunskapsområden som finns inom matematiken?

6. Hur jobbar du med ”feed-back”?

7. Vad grundar du dina bedömningar på inför betygssättning?

8. När bedömer du att en elev är i behov av hjälpinsatser?

9. Vad tror du krävs för att minimera antalet elever som lämnar grundskolan utan betyg i 
matematik?

Case:
Du har en elev som jobbar på bra och visar på goda kunskaper inom matematikens olika 
områden. Men vid prov misslyckas eleven totalt. Vad handlar misslyckandet om? Vilken 
bedömning gör du i ett sådant här läge?


