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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur pedagoger tar reda på vad elever i skolår 
tre kan (och inte kan) i matematik. Med hjälp av intervjuer har vi ställt frågor till åtta 
pedagoger som är verksamma i skolår tre och har behörighet att undervisa i matematik. I 
litteraturstudien kom vi i kontakt med begreppen summativ och formativ bedömning som 
har stor betydelse för hur bedömning går till och följs upp. Resultaten visar att pedagogerna 
anser att kommunikation är viktig både i matematikundervisning och vid uppföljning av 
resultat. När det gäller uppföljning genomfördes den på olika sätt. Några pedagoger gav 
enskild feedback medan andra föredrog att göra det i grupp. För att följa elevers kunskaps-
utveckling i matematik användes både summativa och formativa bedömningsmaterial. 
Vissa pedagoger tycktes stödja sig mer på den formativa bedömningen medan andra mer på 
den summativa. Samtliga pedagoger i undersökningen var positivt inställda till införande 
av uppnåendemål i skolår tre. Ett skäl som angavs var en ökad möjlighet att fånga upp 
elever i behov av särskilt stöd på ett tidigt stadium. När det gäller nationella ämnesprov 
rådde det en större tveksamhet bland pedagogerna.  

Nyckelord 
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Inledning 

Vår uppfattning är att arbetet som specialpedagog/speciallärare ofta är fokuserat på 

upptäckt och åtgärdande av läs- och skrivsvårigheter. Därför har vi under tidigare kurser 

valt att inrikta oss på just läs- och skrivsvårigheter. Det är dock vedertaget att inte bara läsa 

och skriva utan även att räkna anses som det viktigaste som eleverna lär sig under den 

första tiden i skolan. För att vi i vårt kommande arbete som specialpedagoger ska kunna 

utveckla en helhetssyn på lärandet de första åren i skolan har vi valt att skriva om 

upptäckande och åtgärdande av eventuella svårigheter i matematik.   

När det gäller elevers läs- och skrivutveckling är det allmänt vedertaget och med stöd av 

forskning fastställt att tidiga insatser är av allra största vikt för att förhindra läs- och 

skrivsvårigheter (Skolverket, 2003a). Enligt en rapport 2002:2 från Nationellt Centrum för 

Matematikutbildning (NMC), kan läs- och skrivsvårigheter hos en elev ofta, men inte alltid, 

förklara även svårigheter i matematik (Sterner och Lundberg, 2002). Inom svenskämnet 

används bl.a. fonologiska tester, screening och läsförståelsetester som tidiga 

bedömningsmaterial. Vår erfarenhet är att arbete med tidiga insatser, när det gäller barns 

matematikutvecklande, inte är lika vedertaget.   

Ett antal undersökningar visar att svårigheter i matematik i de lägre åldrarna sprider sig 

som ringar på vattnet högre upp i åldrarna.  

”Många elever i grundskolan når inte målen för betyget Godkänd i matematik. I 

gymnasieskolan är det en stor grupp elever, främst på program med yrkesämnen, som inte 

når godkänd nivå på de nationella proven. Rapporter från landets tekniska högskolor visar 

att spridningen på de studerandes förkunskaper ökat och att resultaten i inledande 

matematikkurser försämrats.” (SOU 2004:97 s.12)  

En nationell utvärdering, NU 03 och två internationella utvärderingar, Programme for 

International Student Assessment (PISA) och Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) har genomförts under 2003 i ämnet matematik för grundskolans 

senare år. I NU 03, framgår det att antalet elever som är svagpresterande har ökat samtidigt 
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som de högpresterande har minskat i antal från föregående mätningar. I PISA-

undersökningen vill man främst se hur femtonåringar har utvecklat sina matematiska 

kunskaper och färdigheter för att kunna möta framtiden och vuxenlivet. Våra svenska 

elever låg något bättre än genomsnittet åren 2000 och 2003 vad gäller att kunna tillämpa 

grundläggande kunskaper och att kunna tolka matematiken i för dem kända situationer. De 

presterade däremot sämre på de uppgifter som utgjorde krav på att kunna kommunicera, 

argumentera samt att kunna analysera och reflektera. I PISA –studien har man inte kunnat 

finna någon egentlig försämring jämfört med år 2000. Däremot i TIMSS framkommer det 

en försämring bland svenska elever, jämfört med år 1995, främst i algebra och i geometri 

(Skolverket 2005).  

Regeringen ska införa nationella utbildningsmål i skolår 3 år 2008 och nationella 

ämnesprov fr.o.m. vårterminen 2009. Detta har skapat ett intresse i fråga om hur det 

kommer att påverka möjligheterna att i ett tidigt skede fånga upp elever som har eller 

riskerar att få svårigheter med skolans matematik.  

Kursplanen i matematik 

Enligt Lpo 94 är en del av matematikämnets syfte och roll att matematikutbildningen ska 

möjliggöra för eleven att kommunicera matematik i relevanta situationer som ska vara 

meningsfulla för att kunna finna nya insikter och lösningar på matematiska problem. 

I ett urval av strävansmålen står att läsa att eleven ska utveckla intresse för matematik samt 

tilltro till det egna tänkandet. Eleven ska också:   

”utveckla sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande”. (Lpo 

94 s.26)  

Enligt kursplanen ska undervisningen inriktas mot strävansmålen, vilka ska utgöra en 

grund för pedagogens planering. I den nationella utvärderingen från Skolverket (2005) 

kunde man konstatera att så inte var fallet när det gäller matematik. Lärarna i matematik 

tillhörde den grupp som i undervisningen tillmätte strävansmålen minst betydelse.  
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Vikten av kommunikation uttrycks också i läroplanen där matematikämnets karaktär 

beskrivs som en möjlighet för eleverna att kommunicera matematik i situationer som är 

meningsfulla och att eleverna aktivt ska söka efter förståelse och finna olika lösningar på 

problem (Lpo-94).  

Skolverkets nya förslag till mål för år 3 innebär att målen ska leda till likvärdiga 

bedömningar nationellt sett. Exempel på mål är att: 

Eleven ska ha förmåga att 

 

uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling med hjälp av vardagligt språk, 

matematiska begrepp och symboler, konkret material, tabeller och bilder, 

 

i samtal med andra utbyta idéer och diskutera olika sätt att lösa problem genom att 

ställa frågor, motivera eller förklara. (www.skolverket.se 2007-12-17)  

Diagnosmaterial 

Under den här rubriken presenteras kortfattat några av de material som kan användas för att 

följa elevens utveckling i matematik.   

Diagnostiskt material för skolår 2 

Måns och Mia är ett diagnosmaterial som tillhandahålls av Skolverket. Syftet med detta 

material är att läraren ska få stöd i diagnostiseringen av elevers matematiska kunskaper. 

Det som ska diagnostiseras är, hur eleverna kommer fram till svaren och vilka kvaliteter 

lösningarna har. Tonvikten i diagnosmaterialet ligger på att eleven ska visa sin förmåga att 

kommunicera matematik och det korrekta svaret är av mindre betydelse. Materialet är 

uppdelat i stigande svårighetsgrad från A till F. Delarna i materialet bygger på mål att 

sträva mot i matematik samt mot de mål som ska uppnås i skolår 5.  Kunskapsområdena i 

materialet är: taluppfattning, tankefärdigheter, matematiskt språk, rumsuppfattning, 

statistik, formulera problem, logik och kreativitet samt förmågan att använda miniräknare.   

Eleverna ska lösa uppgifterna individuellt, men det ingår en uppgift till varje del som 

eleverna ska lösa i grupp. Pedagogen kan anpassa materialets användning efter varje 

elevers olika förutsättningar och lägga upp arbetet med material under en längre tidsperiod, 

under de första skolåren 1-3 (Skolverket, 1996).  

http://www.skolverket.se
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Analys av läsförståelse i problemlösning (ALP) 

ALP är ett material som testar matematik i kombination med språkkunskaper och kan 

därför användas så snart eleverna lärt sig läsa. Materialet består av åtta övningar i olika 

svårighetsgrad. Analysmaterialets viktigaste syfte är att med utgångspunkt från 

uppgifternas lösningar få en uppfattning om hur elevernas kompetens är utifrån olika 

nivåer:  

A-nivå - avläsningsförmåga och förmåga att hitta i en text. 

B-nivå - elevens förmåga att föra enklare räkneoperationer och att rätt kunna tolka begrepp 

som hälften, yngre, äldre osv. 

C-nivå -elevens förmåga att utföra räkneoperationer med flerstegslösningar samt att dra 

logiska slutsatser från innehållet.  

Materialet är en hjälp för läraren att kartlägga samband mellan läsförmåga, läsförståelse, 

matematiska grundbegrepp och matematiskt-logiskt tänkande Hjälpinsatsen för eleverna är 

olika beroende på vilken nivå A, B eller C som är problem för eleven (Malmer, 2002).  

Mattecirkeln 

Mattecirkeln består av ett antal diagnosmateriel som både är uppdelade efter årskurs och 

olika matematiska områden. Områdesdiagnoserna hjälper till att ta reda på elevernas 

kunskaper inom ett specifikt område. Mattecirkeln fungerar också som ett felsöknings-

hjälpmedel som visar var bristerna finns. Själva cirkeln är indelad i 13 olika sektorer som 

ska representera olika delområden i matematik. De 13 delområdena är i sin tur indelade i 

olika sektorer som visar på olika moment inom delområdet. De områden som eleven anser 

sig behärska färglägger eleven själv. Eleven bör ha löst ett par diagnosuppgifter som testar 

momentet för att anses behärska detta (Österlund & Lindberg, 2004).  



  

6

 
Bakgrund  

Litteratur 

Det finns mycket forskning kring matematik och matematiksvårigheter. Till stor del har 

forskarna studerat specifika områden i matematik. Två forskare har gjort studier som sedan 

resulterat i avhandlingar inom området matematik och kommunikation eller som tangerar 

området i sina resultat är Ann Ahlberg (1992) och Gunnar Sjöberg (2006). Ahlberg (1992) 

använde sig av både intervjuer och klassrumsstudier i sin avhandling där hon beskriver och 

analyserar vad aritmetiska problem och aritmetisk problemlösning innebär för 

lågstadieelever. Hon kartlade hur eleverna tar sig an det aritmetiska innehållet i givna 

uppgifter samt beskriver elevernas kommunikation vid problemlösningen. Hon har också 

studerat om det föreligger skillnader mellan de grupper som deltagit i undervisning där 

eleverna har haft möjlighet att rita, skriva och tala med varandra i elevgruppen om de 

presenterade problemen och de elevgrupper som deltagit i traditionell läroboksunder-

visning. Eleverna som deltagit i den undervisning som Ahlberg har konstruerat för sina 

forskningsstudier dvs som har haft möjlighet att uttrycka matematik på olika sätt visade 

bättre resultat på den eftertest som Ahlberg gjorde med samtliga elever som ingick i 

studien. Resultaten visade att elevernas förförståelse, möjlighet till kommunikation och 

samarbete påverkade resultaten i positiv riktning.   

    ”…..en undervisning som är utformad på så sätt att eleverna får använda sitt eget språk, 

utföra olika handlingar och variera sitt perspektiv på aritmetiska problem har positiv effekt 

på elevernas aritmetiska problemlösningsförmåga.” (Ahlberg,1992, s.291)  

Den avhandling som Sjöberg (2006) lagt fram, bygger på en longitudinell studie där han 

följt 200 elever från de nationella proven i åk 5 till de genomfört Kurs A i matematik i 

gymnasiet. Av de 200 eleverna har han sedan fokuserat sin studie kring de 13 elever som 

haft de största svårigheterna med matematiken. Som metod har han använt deltagande 

observation, enkät och intervjuer. Syftet har varit att få fram en bred bild av elever i 
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matematikproblem. Det gör han genom att undersöka undervisningsresultat, könsmönster, 

tidsanvändning och undervisningsstruktur samt elevens syn på undervisningen. Det visade 

sig att ett flertal av de tretton eleverna endast arbetade 30 minuter per vecka med 

matematik. Andra strukturella orsaker kunde vara arbetsro, för långa arbetspass och för 

stora grupper. Författaren menar att eleverna i studien inte utgjorde någon homogen grupp 

och att mönster för hur problemen uppkommit egentligen inte kunde spåras. Däremot såg 

han vissa utmärkande drag. Ett sådant drag var att elevernas arbetsinsatser var oerhört låga 

dvs. mer vila än arbete under lektionerna samt att motivationen var låg. Han såg också i 

studien att bedömningssituationerna placerade eleverna i en slags moment 22 situation. 

Elever som redan innan hade svårt för matematik kände sig oroade och stressade inför prov 

och detta påverkade resultaten negativt. Han påpekade också hur viktig kommunikation är 

vid inlärning av matematik (Sjöberg, 2006).  

Både Ahlberg och Sjöbergs studier kommer till slutsatser om vikten av språk och 

kommunikation i samband med matematikinlärning. Det överensstämmer med Vygotskys 

teorier om att lärande sker i samspel med andra individer och i en social kontext.   

Kvalitativa eller kvantitativa kunskaper? 

Ahlberg (1992) konstaterar att matematikundervisningen i de lägre åldrarna för det mesta 

är läroboksbunden och att eleverna till största del ägnar tiden till att göra numeriska 

beräkningar. Betoningen på baskunskaper gör att eleverna använder mycket tid till att träna 

olika tabeller som additionstabeller och multiplikationstabeller. Även Sjöberg (2006) 

upplever att eleverna som ingick i hans studie sällan fick utföra matematikarbete under 

alternativa former utan att läroboksarbetet var det dominerande. Ahlberg menar att även när 

undervisning i matematik utvärderas så används test som är riktade mot att mäta det 

kvantitativa, där det bara finns rätt eller fel svar. Det innehåll som testen har styr elevens 

och lärarens syn på kunskap och inlärning och därmed försvåras en förändring mot en 

kvalitativ kunskapssyn. Det innebär att undervisningsmål som förståelse av begrepp, 

förmåga att tyda och tolka, att kunna analysera mm sällan utvärderas överhuvudtaget.  Hon 

menar att på vilket sätt eleverna löser matematiska problem har att göra med om eleven är 

produkt- eller processinriktad. Hur eleverna uppfattar och förstår det matematiska 

problemet sker i samspel med elevens egna erfarenheter, problemsituationen och det 
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aktuella problemet. De elever som är produktinriktade uppfattar problemet som att de ska 

utföra en räkneoperation och finna ett numeriskt svar. Elever som mer är inriktade på 

processen arbetar efter att söka svaret på problemet utifrån innehållets delar utifrån ett 

friare tänkande.   

Ahlberg (1992) anser också att undervisningen i matematik ska stimulera till att eleverna 

får använda sitt eget språk och att eleverna får tillfällen att kunna se på matematiska 

problem i olika perspektiv. Vidare förespråkar hon att eleverna ska få möjlighet att 

reflektera och uppleva olika sätt att lösa problem. Genom det får eleverna erfarenheter av 

olika matematiska aspekter och att ett problem kan framställas på olika varierande sätt. Ett 

sådant arbetssätt ger en möjlighet för eleverna att öka sin förståelse för problemets innehåll 

och struktur och en ökad tilltro till sin egen förmåga till att lösa matematiska problem.  

Sjöberg (2006) menar dessutom att kvantitativa prov eller diagnoser är begränsade till ett 

visst sammanhang och att pedagogen enbart kan studera vad eleven skriver och inte vad 

den tänker. Eleverna i undersökningen hade önskemål om att få möjligheter att på olika sätt 

visa sina kunskaper och att få bättre hjälp.  

Interaktion 

Sjöberg (2006) har som utgångspunkt i sin studie ett antagande om att lärande är en aktiv 

process och att den processen sker i social gemenskap. Lärande pågår ständigt och för att 

det ska bli ett effektivt lärande krävs interaktion. I ett sådant sociokulturellt perspektiv 

betonas tänkande och kommunikation. Ahlberg (1992) uttrycker att Vygotskys teori om att 

interaktion mellan människor är av avgörande betydelse för begreppsbildning ger stöd för 

samarbete i mindre grupper vid problemlösning i matematik. I mindre grupper samtalar 

eleverna kring sina problemlösningsförsök och får ta del av andras metoder.   

Bedömning och självförtroende 

Ahlberg (1992) menar att de erfarenheter som eleverna har av problemlösning i matematik 

sedan tidigare bär de med sig. Dessa tidigare erfarenheter skapar attityder som påverkar 

problemlösningsprocessen. Om tidigare försök varit lyckade stärker det elevens 

självförtroende i ämnet medan misslyckanden försvagar elevens tro på sin förmåga att 
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lyckas. Även Sjöberg (2006) anser att tidigare misslyckanden har betydelse för elevens 

möjligheter att lyckas i matematik. Han beskriver bedömning som en situation där eleverna 

blev alltmer stressade, vilket påverkade resultaten negativt. Eva Taflin (2007) menar att 

den som klarar matematiken får stärkt självförtroende, eftersom matematik är samman-

kopplat med tänkande medan ett misslyckande kan upplevas som att få underkänt i sitt 

tänkande.   

Kommunikation 

Ahlberg (1992) anser att kommunikation i undervisningen är betydelsefull. Det är viktigt 

att läraren uppmuntrar eleverna till att samtala samt att läraren ger eleverna tillfälle till 

dessa samtal. Klimatet ska vara öppet så att eleverna vågar ställa ”dumma” frågor. Det är 

med hjälp av dessa frågor som läraren kan förstå elevernas föreställningar och kunskaper. I 

samtal i mindre grupper kan eleverna värdera olika lösningar på matematikproblem och 

välja mellan dem. De får möjlighet att bedöma relevans och ställa sina egna idéer mot 

kamraternas. Eleverna får också se att ett problem kan belysas från olika perspektiv och 

lösas på olika sätt. Det är väldigt få elever som anser att de har användning för matematik i 

sin vardag och ser matematiken som enbart ett skolämne. Hon menar därför att det 

matematiska symbolspråket måste utgå från elevernas eget vardagliga språk för att det ska 

få innebörd för eleverna. Sjöberg (2006) beskriver hur eleverna ibland uppfattar lärarens 

språk så krångligt när de försöker hjälpa eleven att eleven istället väljer att låta en kamrat 

förklara. Enligt Sjöbergs resultat föreföll kommunikation mellan eleverna vara extra viktigt 

för de 13 elever som i hans studie hade de största matematiksvårigheterna.   

Formativ bedömning 

Lisa Björklund Boistrup (2007) beskriver formativ bedömning som en slags bedömning 

som syftar till att stödja elevernas lärandeprocess och även ingår som en del i själva 

undervisningen. Formativ bedömning kan innefatta elevers självbedömning och kan också 

vara en del i lärarens planering. Exempel på formativ bedömning är matriser där eleverna 

aktivt gör självskattning. Ett annat exempel är att eleven får svara på frågor angående sin 

inställning till ämnet för att få syn på vad hon är bra på och vad som behöver förbättras. 
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Svenska elevers betyg som ges från år 8 ingår däremot i det som kallas summativ 

bedömning. Det är med andra ord en summering vad eleven har lärt sig fram till en viss 

tidpunkt.   

Astrid Pettersson (2007) professor och ledare för PRIM-gruppen vid Stockholms 

universitet menar, att formativ bedömning syftar till att stimulera lärandet på ett sätt där 

processen står i fokus. Det innebär även att eleven är delaktig. En del i den formativa 

bedömningen är att lärare och elev tillsammans tar reda på elevens förkunskaper samt vilka 

mål som ska nås. En annan lika viktig del är återkopplingen och möjligheten till att 

reflektera över kunskapsprocessen samt att få möjlighet att känna tilltro till sitt lärande.  

Exempel på summativ bedömning, menar Pettersson, är t.ex. prov där syftet är att ta reda 

på vad eleven kan efter ett kursavsnitt. I en sådan bedömningssituation saknas ofta analys, 

vilket kan medföra att eleven uppfattar bedömningen som en dom.  

Pettersson (2007) menar också att om lärandemiljön har en stor flexibilitet både i 

undervisning och i bedömning, resulterar det i att de instrument som pedagogerna använder 

sig av också består av en stor flexibilitet. Det är av stor vikt att eleverna i olika situationer 

får visa sina kunskaper och kompetenser på så många olika sätt som möjligt t.ex. genom 

muntlig framställan, skriftliga diagnoser och praktiskt handlande.  

Black & Wiliam (2001) har sammanställt över 20 studier med inriktning på att studera 

vilka effekter förstärkt formativ bedömning har på elevers kunnande. Studierna har 

innefattat olika ämnen och har utförts från förskola upp till högskola. Samtliga studier 

pekar på att så kallad formativ bedömning är till fördel för elever, i synnerhet för de elever 

som anses vara lågpresterande. 

. 

Black & Wiliam (2001) menar att en förstärkt formativ bedömning till stor del handlar om 

den feedback som eleven får vid bedömningen. Eleven blir medveten om vad hon kan och 

vilken kvalitet som prestationerna visar. Hon blir också medveten om vad hon ska fokusera 

lärandet på i fortsättningen. Läraren hjälper eleven att sätta upp nya mål och hjälper eleven 

att känna tilltro till sitt kunnande. Forskarna menar också att lärarnas inställning till 

kunskap har stor betydelse i bedömningssammanhang. En lärare som anser att kunnande är 

något som överförs från person till person och att förståelse kommer i andra hand kommer 

inte att uppfatta fördelarna med ett formativt bedömningssystem. De lärare som däremot 
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anser att samspel med andra är viktigt och att lärande är en del i den processen som uppstår 

i samspelet, inser att formativ bedömning är viktig. Black och Wiliam understyrker att 

kommunikation mellan lärare och elever och även mellan elever, är en förutsättning för den 

formativa bedömningen.  

Björklund Boistrup (2007) betonar vikten av att eleven är aktiv och deltagande vid formativ 

bedömning. Genom att reflektera runt sitt kunnande i matematik får eleven insikt i vad hon 

kan och därmed tilltro till sin egen förmåga. Eleverna utvecklar ett medvetande om sitt eget 

lärande och sin läroprocess.  Björklund Boistrup beskriver hur elever med hjälp av en enkel 

matris för självskattning kan få möjlighet att reflektera över sitt eget kunnande. Hon menar 

också att dokumentation i form av det skrivna ordet är viktigt vid formativ bedömning.   

Helena Korp (2003) har för Myndigheten för skolutvecklings räkning gjort en forsknings-

översikt gällande kunskapsbedömning. Studien är en genomgång av forskningslitteratur 

gällande kunskapsbedömning från främst västvärlden. Författaren kommer fram till att 

stora förändringar har skett i den västliga delen av världen under de senaste åren i fråga om 

bedömning. Även om förändringar har skett så visar resultatet inte på något enhetligt 

synsätt. Forskarna förespråkar snarare förnyelse av bedömning utifrån skilda ideologier. Ett 

nytt synsätt är dock att kunskapsbedömning inte bara ska leda till betygssättning och 

sortering av eleverna utan även ha till uppgift att fungera som stöd för elevernas lärande 

och leda till utveckling av undervisningen. Denna förskjutning innebär också en 

omorientering i fråga om teorier bl.a. har sociokulturella teorier konkurrerat ut t.ex. teorier 

om betingad inlärning där inte språklig interaktion tillmäts samma betydelse som i 

sociokulturella teorier. Bedömningen ska vara en del av lärandet, vilket gör att eleverna har 

rätt att vara delaktiga i bedömningsprocessen. Bedömningen ska alltså inte bara mäta 

kunskap utan också stimulera lärandet. Studier visar dock att proven oftast motverkar 

istället för främjar förståelse och ett kritiskt tänkande eftersom sammanhang och 

självständigt tänkande ofta saknas som inslag i prov (Korp, 2003).  

Sammanfattning 

Både Ahlberg (1992) och Sjöberg (2006) konstaterar i sina avhandlingar att 

matematikundervisningen domineras av läroboksarbete. Tester och utvärderingar är oftast 

riktade mot att mäta kvantitativa kunskaper där det finns rätt eller fel svar. Det innebär att 

undervisningsmål som förståelse av begrepp, förmåga att tyda och tolka och att kunna 
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analysera sällan utvärderas. Kommunikation och interaktion är viktiga förutsättningar för 

att utveckla dessa moment i matematikundervisningen, betonar båda forskarna. De menar 

också att tidigare misslyckanden kommer att påverka elevens attityd och självförtroende till 

ämnet. När det gäller bedömning så har Korp (2003) i en studie kunnat konstatera att stora 

förändringar har skett i den västliga delen av världen. Förskjutning har skett från att eleven 

har bedömts i form av en diagnos som summerar vad eleven lärt sig fram till en viss 

tidpunkt mot att eleven ska vara mer delaktig i sin utveckling och sin lärandeprocess s.k. 

formativ bedömning. Den formativa bedömningen innebär enligt Black & Wiliam  (2001) 

att eleven får feedback och därmed möjlighet att reflektera över sitt eget lärande.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur pedagoger, utbildade matematiklärare i skolår 1-7, följer 

elevernas kunskapsutveckling i matematik och hur de fångar upp elever som riskerar att ej 

nå de i kursplanerna fastställda kunskapsmålen.  

Forskningsfrågorna blir följande: 

 

Hur tar pedagogerna reda på vad eleverna kan (eller inte kan) i matematik?  

 

Hur följs resultatet upp och på vilket sätt är eleverna delaktiga? 

 

Hur ser pedagogerna på införande av uppnåendemål och ämnesprov i skolår tre?  

Metod  

Studiens uppläggning 

Thurén (2007) uttrycker att det inte bara är de stora forskarna som ska ta ställning i olika 

frågor. Han menar att alla borde fundera över vetenskap eftersom vetenskapliga 

frågeställningar finns överallt runt omkring oss. Han är förvissad om att även om vi inte 
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hittar den absoluta sanningen så har vi ändå möjlighet att hitta ståndpunkter som besitter ett 

visst mått av sannolikhet (Thurén, 2007).  

Genom att genomföra kvalitativa intervjuer med lärare utbildade i matematik är avsikten att 

få en uppfattning om hur pedagogerna tar reda på vad eleverna kan i matematik. 

Intervjuerna utgår från olika teman som finns i intervjuguiden (se bilaga 1) och tolkningar 

kommer att göras för att få en helhetsbild av pedagogernas uppfattningar och inte bara det 

sagda ordet. Tolkningar kan dock speglas av våra egna erfarenheter och förutfattade 

meningar.   

Widerberg (2002) menar att förarbetet är viktigt inför en intervjusituation. Dels för att 

kontrollera att frågorna verkligen ger svar på det som forskaren önskar men också för att 

forskaren får möjlighet att synliggöra de egna fördomarna och föreställningarna för sig 

själv. För den forskning hon själv gjort innebar ett väl genomfört förarbete att:  

”Vi behövde inte använda intervjuerna för att belysa, utforska och bekräfta oss själva. Nu 

var vi tvärtom redo att möta de andra med en genuin nyfikenhet. Nu var det dem vi var 

intresserade av”. (Widerberg, 2002, s.103) 

Enligt de teorier som interaktionismen är byggda på så skapar och konstruerar individen 

kunskap i interaktion med andra. George Herbert Meads menade att människan är skapande 

genom sin reflekterande intelligens och att språket är en viktig väg för att förmedla 

verkligheten. I interaktionistisk anda anses därför intervjuer och deltagarobservation vara 

de forskningsredskap som ska användas. Vid andra metoder förstörs studieobjektet 

eftersom forskaren skapar en onaturlig social situation (Berg, 2007).  

Urval och undersökningsgrupp 

Intervjuerna omfattar åtta pedagoger som undervisar i matematik i skolår tre. De är alla 

utbildade lärare i matematik och arbetar på olika skolor i en större stad i Mellansverige. 

Respondenternas arbetsplatser finns både i friskolor och kommunala skolor. Tre 

respondenter arbetar i friskolor (F-6) och resterande i kommunala skolor (F-6 och F-9). Av 

praktiska skäl har även intervjuer genomförts på våra respektive arbetsplatser dock ej i våra 

egna arbetslag. De respondenter som inte arbetar på våra respektive arbetsplatser har valts 
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ut enligt närhetsprincipen dvs. kontakt togs med skolor i närheten av våra arbetsplatser eller 

hem. Kontakterna äger rum per telefon och vi vänder oss direkt till rektorerna för vidare 

hänvisning till matematiklärare som undervisar i skolår 3.   

Antalet respondenter är åtta. Det är ett rimligt antal, med tanke på den tid som finns till 

förfogande. Ålder och kön på respondenterna upplevs som egalt för undersökningen men 

däremot kan erfarenhet ha betydelse. Två av respondenterna är grundskollärare år 1-7. Fyra 

är från början förskollärare eller fritidspedagoger och har senare vidareutbildat sig till 

lärare för de tidigare skolåren. Två är utbildade enligt den äldre utbildningen till 

lågstadielärare. De senare har ca trettio års erfarenhet av arbetet som lärare medan de 

övriga har arbetat mellan två till tio år. Sju av lärarna har undervisat den nuvarande klassen 

under tre år. Den återstående läraren har varit verksam i klassen i tre terminer. Sex av 

klasserna är åldersintegrerade grupper antingen i form av år 1-3 eller år 2-3. Två klasser är 

åldershomogena år 3 klasser.  

Datainsamlingsmetod 

Som forskare finns möjligheten att välja mellan kvalitativa och kvantitativa studier. 

Den vetenskapliga tillförlitligheten ifrågasätts ibland när det gäller kvalitativa studier. 

Ifrågasättandet handlar om objektiviteten eftersom metoden bygger på intervjuer där 

samspelet mellan den intervjuade och forskare blir viktigt. Inom den kvalitativa 

forskningen är forskaren mer intresserad av individernas uppfattningar och tolkningar än 

objektiva fakta. De kvalitativa studierna används framförallt för att komma åt 

respondenternas egna tankar, erfarenheter och tolkningar (Kvale, 1997).  

Bryman (2001) tar upp frågan om reliabilitet och validitet när det gäller kvalitativ 

forskning. Författaren menar att eftersom mätande inte är av intresse i en kvalitativ studie 

så har validitet inte någon egentlig betydelse. Han konstaterar också att det finns andra 

kriterier för att göra bedömningar av kvalitativ forskning som t.ex. trovärdighet och äkthet. 

För att uppnå tillförlitlighet kan forskaren använda sig av triangulering dvs. använda olika 

metoder för att mäta samma sak i sin undersökning eller respondentvalidering. Med det 

senare menas att forskaren låter de som ingått i undersökningen ta del av resultatet och på 

så sätt få bekräftelse på att de uppfattat respondenten rätt.  
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Kvalitativa intervjuer passar bra som metod för studien. I de kvalitativa studierna är 

forskaren intresserad av vad ett fenomen betyder och handlar om. Intervjufrågorna kan 

därför inte vara helt igenom standardiserade utan måste ha möjlighet att utvecklas under 

intervjun. I annat fall är inte intervjun kvalitativ (Widerberg, 2002).  

Forskningsmetoden i föreliggande studie kommer att vara intervjuer i form av 

semistrukturkaraktär. Intervjun kommer att utgå från teman: 

 

Bakgrundsfaktorer 

 

Kan du beskriva hur du arbetar med matematikundervisning i din klass. 

 

Berätta hur du tar reda på vad eleverna kan i matematik. 

 

Resultatuppföljning 

 

Införande av mål att uppnå och ämnesprov i skolår 3  

Intervjuguiden utgår från olika teman till där ordningsföljden på de frågor som finns 

under varje tema inte är avgörande för intervjun, utan ett stöd för utvecklingen av 

samtalet. Respondenten kommer att ha möjlighet att fritt utforma svaren. Enligt 

Bryman (2001) är det viktigt att skapa ordning i dessa teman men ändå vara följsam 

och ändra ordningsföljd vid behov. Teman ska ordnas på så sätt att svaren underlättas. 

Det är också viktigt att ta med bakgrundsfakta om respondenterna t.ex. hur länge de har 

varit verksamma.   

Till skillnad från en ostrukturerad intervju som styrs av de teman som ska beröras under 

intervjun utmärks den semistrukturerade intervjun av att intervjuaren har en lista med 

mer specifika frågor som kommer att ställas under intervjun. Eftersom semistruk-

turerade intervjuer är kvalitativa har respondenten större frihet att utforma svaren än i 

en strukturerad intervju där frågorna består av fasta svarsalternativ. Bryman (2002) 

påpekar också att frågorna i en semistrukturerad intervju inte behöver komma i den 

ordning som intervjuguiden anger. Han menar också att intervjuaren kan ställa 

följdfrågor för att anknyta till något som den intervjuade säger när det så anses som 

lämpligt. Detta kan också medföra att frågor som inte anges i intervjuguiden kommer 

att ställas.   
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Eftersom det finns tydliga frågeställningar och ett tydligt fokus är en semistrukturerad 

intervju ett sätt att få reda på hur pedagogerna i praktiken vet vad eleverna kan. Ett av 

intervjuguidens syfte är att säkerhetsställa en viss jämförbarhet eftersom intervjuerna 

utförs av olika personer.   

Etiska aspekter 

De forskningsetniska principerna som framtagits av Vetenskapsrådet har beaktats. De fyra 

etiska principerna handlar om att deltagarna fått information om syftet med under-

sökningen, att de upplysts om att det är frivilligt att deltaga, att materialet enbart kommer 

att användas för forskning samt att deltagarnas och skolornas identiteter kommer att 

behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002). Vid telefonsamtalet med respondenterna 

berättade vi om syftet med undersökningen samt att det var frivilligt att deltaga. 

Respondenterna fick också information om att de inspelade intervjuerna och våra 

anteckningar enbart kommer att användas och analyseras av oss. Efter uppsatsens 

godkännande kommer banden att raderas och anteckningarna förstöras. Uppsatsens 

upplägg kommer inte röja identiteter, varken personer eller skola.  

Genomförande 

Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer med åtta matematiklärare som 

undervisar i år 3. Intervjuerna varade i ca 45 minuter och dokumenterades med hjälp av 

bandspelare och egna anteckningar. Efter intervjuernas genomförande skrevs 

respondenternas berättelser ut och analysarbetet började utifrån teman och frågeställningar. 

Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplatser och de genomfördes ostört. 

Intervjuerna genomfördes med en respondent och en intervjuare vid varje intervjutillfälle.  

Analys och tolkning 

Eftersom studien är kvalitativ har även bearbetningen av den information som samlats in 

skett på ett kvalitativt sätt. Patel & Davidsson (2003) menar att en kvalitativ bearbetning 
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innebär att forskaren antecknar de pågående analyser som sedan kan komma att användas i 

den slutliga analysen. I enlighet med detta har löpande anteckningar gjorts under arbetets 

gång. Intervjuerna återgavs ordagrant direkt efter avslutade samtal. Widerberg (2002) 

menar att vid en sådan ordagrann utskrift finns möjlighet att tolka annat än bara orden dvs. 

även sättet att tala, tystnader, uttryck mm.  

För att sammanställa och analysera intervjuerna fördes resultaten in i en matris (se bilaga 

2). Matrisens uppbyggnad bestod av teman som rubriker. Under varje rubrik sorterades 

varje respondents utsagor utifrån frågorna i intervjuguiden. Analys genomfördes 

tillsammans av oss båda.   

Resultat 

Arbete med matematikundervisningen 

Samtliga åtta respondenter beskriver att eleverna arbetar både enskilt och i grupp. Det 

enskilda arbetet förekommer främst när eleverna arbetar i läroböcker medan arbete i grupp 

oftast sker vid genomgångar samt vid arbete med problemlösning. Två av åtta respondenter 

uppger att de enbart utgår från läroböcker medan resterande beskriver att de förutom 

läroboken använder sig av praktiskt laborerande material och gruppsamtal i under-

visningen. Enligt en av lärarna utgår all matematikundervisning från gruppsamtal. Hon 

förklarar att inför varje nytt arbetsmoment samlar hon eleverna för att med praktiskt 

material och samtal konkretisera matematikavsnittet.  

De två respondenter som uppger att undervisningen utgår från läroböcker använder sig av 

problemlösningsuppgifter som förekommer i boken. En annan lärare uttryckte att hon inte 

arbetar så mycket med problemlösning medan resterande utgick från att arbeta med 

problem i grupp. Uppgifterna kunde variera mellan att ett problem skulle lösas gemensamt 

eller att varje elev löser sin del i ett större problem. En aspekt som dessa pedagoger lyfte 

fram var att redovisningen är av vikt så att eleverna får möjlighet att visa på olika strategier 

och lösningar.   
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Röster angående problemlösning: 

       ”… vi har för lite av sådant.” 

     ”En del tycker att när man inte jobbar i matteboken så har man inte matte.” 

      ”Man måste naturligtvis komplettera en bok med mycket annat, framförallt  

      problemlösning.”  

Samtliga respondenter uttrycker att eleverna har möjlighet att kommunicera matematik 

under lektionerna. Hälften av lärarna menade att kommunikationen mellan eleverna främst 

skulle handla om att hjälpa varandra utan att direkt tala om svaret. En av pedagogerna 

uttryckte att kommunikation är av stor vikt för matematikutvecklingen och hade som 

tillvägagångssätt att eleven skulle fråga tre andra elever innan frågan gick vidare till 

pedagogen.   

Angående kommunikation: 

”Det är fritt fram men man måste fråga tre andra barn innan man får fråga mig.. 

 ..det innebär att i rummet blir det naturligt att samtala matematik.” 

      ”Jag tror väldigt mycket på samtalet när jag bygger upp matematikgrunden.” 

        ”… absolut möjlighet att prata matte med varandra, men de får inte säga svaret          

          utan de ska hjälpa den andra att komma på hur man ska göra.”  

Även om alla respondenter gav eleverna möjlighet till att kommunicera matematik så 

upplevde en av pedagogerna följande: 

     ” … det gör de sällan. I alla fall om hur de ska lösa matten.”  

Eleverna dokumenterade i läroboken samt i räknehäften. Fem pedagoger utvecklade svaren 

och uttryckte att eleverna fick möjlighet att visa sin dokumentation genom att skriva eller 

rita medan tre andra pedagoger menade att det var viktigt att eleverna dokumenterade 

korrekt.     

I intervjuerna framkom att samtliga pedagoger tyckte det var viktigt med kopplingen 

mellan det vardagliga språket och det matematiskt korrekta språket. Tre pedagoger 

underströk dock att de ansåg att det korrekta matematiska språket är det viktigaste att lära 

sig och att eleverna ska lära sig det från början.   
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Gällande vardagsspråk: 

      ”… jätteviktigt att man kopplar det här tekniska till vardagshändelser.” 

      ” Vi arbetar med att göra en egen bok som heter ”Mattespråk” där försöker  

       eleverna visa hur de tänker inom olika begrepp i bild och text.” 

Sammanfattning 

Samtliga respondenter svarar att eleverna arbetar både enskilt och i grupp samt att de 

använder läroböcker. De uttrycker också att eleverna har möjlighet att kommunicera 

matematik under lektionerna. När det gäller att arbeta med problemlösning var det endast 

en av pedagogerna som formulerade att hon inte använde sig av problemlösningsuppgifter 

så mycket. Fem respondenter berättade att eleverna hade möjlighet att dokumentera sina 

matematiska tankar inte bara genom att skriva utan även genom att rita sina lösningar 

medan resterande betonade vikten av ett korrekt matematikspråk. Samtliga pedagoger 

tyckte att kopplingen mellan vardagsspråket och det matematiska språket var viktigt.  

Uppföljning av elevernas utveckling i matematik 

Skriftligt diagnosmaterial användes av samtliga pedagoger för att följa elevernas 

kunskapsutveckling i matematik. Tre pedagoger uppger att de använder det diagnosmaterial 

som finns i läroboken. Två av dessa använder dessutom Skolverkets diagnosmaterial för år 

två ”Måns och Mia”.  Diagnosmaterial som används av övriga respondenter är Skolverkets 

analysschema, Mattecirkelns diagnoser, Gudrun Malmers ALP material samt diagnostiskt 

material som de själva tagit fram.   

Andra sätt att ta reda på elevernas kunskaper i matematik var, enligt tre pedagoger, vid 

gemensamma genomgångar dvs. när läraren tillsammans med en grupp elever arbetar 

tillsammans kring ett specifikt matematiskt område.  

       ”… sen pratar jag mycket med barnen och ser och hör vad de kan.”  

De tre menade att de genom samtalet samt elevens frågor får information om elevens 

förståelse.  

      ” Just matematiksamtalen med barnen gör att man håller sig väldigt väl medveten 

      om deras kunskaper…..matematikuppfattning, begreppsförståelse och hur de 

      tänker.” 

      ”…efter varje kapitel hör vi oss för: lärde du dig det du skulle, hur kändes det, tycker 
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       du att du kan det här?”  

Två andra pedagoger uttryckte däremot att de tog reda på vad eleverna kan i matematik 

främst genom att rätta deras uppgifter i läroböcker i matematik: 

   ”… men framförallt följer jag deras kunskaper i matematikboken.”  

De pedagoger som utgick från läroboken avslutade varje kapitel med en diagnos. 

Resterande, som inte använde lärobokens diagnosmaterial, menade att diagnoser användes 

efter behov. Två pedagoger uttryckte att de använde diagnosmaterial en gång per månad 

medan en annan pedagog genomförde tester två gånger per termin.  

Samtliga åtta pedagoger upplevde att de var nöjda med de diagnosmaterial och de andra 

metoder som de använde för att ta reda på vad eleverna kan i matematik.  

Sammanfattning 

Samtliga pedagoger använder sig av någon form av skriftligt diagnosmaterial. Andra sätt 

att ta reda på elevernas kunskaper var genom samtal, vid gemensamma genomgångar och 

vid rättning av elevernas arbetsböcker i matematik. Till skillnad från de övriga använder en 

av respondenterna sig enbart av den diagnos som finns i slutet av varje kapitel i läroboken.  

Angående hur ofta skriftliga diagnoserna används svarar tre av respondenterna att de 

avslutade varje kapitel i läroboken med en diagnos. De andra använde diagnosmaterial 

mellan en gång i månaden till två gånger per termin.  

Uppföljning av resultaten av diagnoserna 

På frågan om elevernas delaktighet svarade fyra av åtta att de genomförde enskilda samtal 

med eleven efter diagnosen.  

    ”Efter en diagnos har jag enskilda samtal om jag upptäcker att barnet inte kan.”  

Tre pedagoger har genomgång av resultatet i helklass. 

     ”…jag säger till hela gruppen när de gör sin veckoplanering: Tänk på vad du  

       behöver träna på.”  

 En pedagog skilde sig och uttryckte att hon inte presenterar resultatet för eleven utan 

tillrättalägger undervisningen istället. Samtliga pedagoger uppgav att eleverna är delaktiga 
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vid skrivande av individuell utvecklingsplan, IUP. Sex pedagoger uppgav att de inför 

utvecklingssamtalet har enskilda samtal med eleven. Resterande pedagoger låter även 

eleverna ”självskatta” sig innan utvecklingssamtalet äger rum och skriva ner sina egna mål 

i matematik.  

     ”… barnen får skatta sig själva…det är så intressant för de är så ärliga….Det är  

       jätteintressant att låta barnen själva reflektera över sin inlärning.” 

Uppföljning av resultaten för den enskilda eleven resulterar i en individuell handlingsplan, 

uppgav två av pedagogerna. Handlingsplanen är en del av den veckoplanering som 

eleverna arbetar efter. Fyra pedagoger använder sig av gemensamma genomgångar i 

klassen för att arbeta mer med vissa moment som behövs tränas. Av de fyra har en pedagog 

nivågrupperat eleverna för att ge mer tid och tillrättalägga undervisningen. Två pedagoger 

uppgav att eleverna får träna extra på det som är svårt samt att de ger extra material till 

elever som är snabba och som visat bra resultat på diagnoserna.  

     ”Då har vi en genomgång eleven och jag. De elever som är snabba får arbeta med  

      extraböcker.”  

Fyra pedagoger dokumenterar elevernas resultat i portfolio där eleverna dokumenterar och 

samlar material för att visa sin kunskapsutveckling. I den finns även skolornas lokala 

kursplaner tillgängliga för eleverna. Tre använder sig av elevpärmar där pedagogerna 

samlar elevernas diagnoser och resultat. I elevpärmarna finns även skolornas lokala 

kursplaner. En pedagog använder enbart Skolverkets analysschema för dokumentation. 

Samtliga uppgav att de dokumenterar resultatet tillsammans med eleven.   

Sammanfattning 

Hälften av pedagogerna svarade att de genomför enskilda samtal med eleverna efter en 

diagnos. En respondent tillrättalägger undervisningen utan att presentera resultatet för den 

enskilda eleven medan övriga tre har genomgång av diagnosens resultat i helklass. Dessa 

pedagoger använde också de gemensamma genomgångarna för att arbeta mer med vissa 

moment. När det gäller att följa upp resultaten uppgav två pedagoger att eleverna enskilt får 

träna mer på det som är svårt. Elevernas resultat dokumenterades i portfolio eller i elev-

pärmar. En pedagog använde sig enbart av Skolverkets analysschema för dokumentation. 

Samtliga uppgav att eleverna var delaktiga vid skrivandet av IUP.  
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Uppnåendemål och nationella prov i skolår 3 

Alla åtta intervjuade ställde sig positiva till införande av uppnåendemål i skolår tre. När det 

gäller barn i behov av särskilt stöd ansåg sju att det kunde vara till hjälp för att fånga upp 

barn i behov av särskilt stöd på ett tidigt stadium.  

     ”Bra hjälp för att fånga upp de elever som är i behov av särskilt stöd.”  

En pedagog hade en avvikande mening och menade att införandet av uppnåendemål inte 

var avgörande för att fånga upp dessa barn. 

    ”… vi fångar upp elever med behov av särskilt stöd ändå.”   

Angående resursfrågan uttryckte fem av pedagogerna att de saknade tillräckliga resurser för 

att kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd på ett tillfredställande sätt. De uttryckte 

att de t.ex. saknade halvklasstimmar eller att eleverna inte fick tillräcklig med tid hos 

specialläraren. En av respondenterna såg dessutom införandet av uppnåendemål som en 

hjälp för att kunna kräva mer resurser av skolledningen för att kunna hjälpa barn i behov av 

särskilt stöd på ett bättre sätt.  

     ”Skolan måste sätta in de resurser som krävs för att barnen ska nå målen.”  

Några pedagoger tog upp funderingar om hur undervisningen kommer att påverkas vid 

införande av uppnåendemål i skolår tre. En pedagog uttryckte att införande av 

uppnåendemål i skolår tre ger möjlighet att få nya infallsvinklar på matematiken. En annan 

pedagog förtydligade detta genom att uttrycka att uppnåendemål ger ett riktmärke om hur 

undervisningen ska förändras. Ytterligare en annan pedagog menade att det skulle medföra 

ett tydliggörande av vilka förväntningar man kan ha på elevernas matematikmedvetenhet i 

tidig ålder. En respondent såg införandet som en möjlighet att synliggöra målen för 

föräldrar och elever samt för att lärarna ska kunna ge det stöd som behövs på ett tidigt 

stadium.  

När det gäller införande av ämnesprov i skolår tre de s.k. nationella proven rådde en viss 

tveksamhet hos tre av de åtta respondenterna. En av pedagogerna uttryckte att hon inte 

hade tänkt färdigt i frågan eftersom hon inte visste hur de skulle vara utformade.    
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En annan pedagog kände oro för att det i förlängningen kunde leda till betyg.  

     ”Egentligen har jag bara tänkt en sak. Om jag ska sätta betyg på år 1 då är mitt 

       lärarjobb färdigt.”  

Den tredje tveksamma pedagogen menade att provet inte får utformas så att det går att tolka 

på olika sätt.  

     ”Det gäller att det inte går att tolka för mycket…..för då blir det missvisande. 

      Hoppas att jag som lärare får någon utbildning på hur det ska se ut.”  

Övriga pedagoger uppgav sig vara positiva eller mycket positiva till ämnesproven. De såg 

möjligheter med ämnesprov i skolår tre för att undvika att det inte blir godtyckligt eller upp 

till varje skola vad eleverna ska kunna i år tre.  

       ”… bra. Så slipper man diskussion från föräldrar om vad olika skolor gör för något.” 

      ”Bra då blir det inte godtyckligt från skola till skola.” 

     ”…det blir mer rättvist när alla barn får samma prov.”  

En av de positiva lärarna såg även ämnesproven som ett sätt att kontrollera att hon inte 

själv missat något i undervisningen  

     ”Får själv facit på att man tränat rätt saker.... som lärare kan man  få lite koll på vad    

     man själv har missat.”    

Några av de positiva pedagogerna uttryckte dock vissa farhågor som t.ex. en pedagog som 

påpekade att utformningen av bedömningsmaterialet kan påverka elevens resultat.  

      ”… bedömningsmaterial visar inte alltid eleven rättvisa. Många blir också stressade             

     vid testsituationer.”  

eller som en annan pedagog uttryckte. 

       ”…det visar bara till viss del elevers kunskapsnivå.”    

Sammanfattning 

Alla intervjuade var positiva till införandet av uppnåendemål i skolår tre. Sju pedagoger 

såg uppnåendemålen som en hjälp för att fånga upp barn i behov av särskilt stöd medan en 
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pedagog tyckte att de fångade upp dessa elever ändå. Fem pedagoger ansåg att de i 

dagsläget inte hade tillräckligt med resurser för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd på 

ett tillfredställande sätt. Det framkom också att en del pedagoger hade funderingar över hur 

matematikundervisningen kommer att påverkas av införande av uppnåendemål i skolår tre. 

När det gäller införande av ämnesprov i skolår tre uttryckte inte pedagogerna samma 

positiva inställning. Tre pedagoger var direkt tveksamma till införande av ämnesprovet i 

matematik. Övriga pedagoger var positiva och såg möjligheter till en rättvisare bedömning 

och mindre godtycklighet.   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Den semistrukturerade intervjumetoden fungerade bra. Det gjorde också metoden att 

kontakta rektorerna på respektive skola per telefon. En personlig kontakt först med rektor 

och senare med respondenterna tror vi gjorde det lättare att verkligen få till stånd 

intervjuerna än om vi hade skickat ett brev. Vid telefonkontakten gavs pedagogerna 

möjlighet att ställa frågor till oss. En respondent avbokade flera intervjutillfällen och kom 

att ersättas av en annan respondent. Vi tolkar avbokningen som ett troligt uttryck för 

osäkerhet inför intervjusituationen eller möjligen tidsbrist. Användande av bandspelare 

som hjälpmedel fungerade i övrigt mycket bra. Respondenterna ställde sig positiva till det. 

Vi valde att samtidigt föra anteckningar under intervjun dels som en säkerhet ifall tekniken 

skulle krångla men också för att ögonkontakten inte skulle upplevas som påträngande för 

respondenten.   

I intervjuguiden uttrycktes en av frågorna på följande sätt: ”På vilket sätt dokumenterar 

eleven matematiken.” Denna fråga var för precis ställd och kom att hindra respondenten i 

sitt fria tänkande och svaren blev i nästan samtliga intervjuer: ”i räknehäftet.” Tanken var 

att respondenterna skulle beskriva på vilket sätt dokumentationen skedde. Vi fick därför 

vidareutveckla frågan under intervjuns gång.  



  

25

 
Varje intervju tog lång tid att skriva ut ordagrant, cirka 3-4 timmar, men gav möjlighet till 

att lyssna på tonfall och tvekan som ibland uppstod. Användande av matrisen var en stor 

hjälp vid jämförandet och kartläggningen av respondenternas utsagor.  

För att uppnå så stor tillförlitlighet som möjligt hade vi för avsikt att låta respondenterna ta 

del av resultatet. Samtliga respondenter fick erbjudandet men ingen av dem ansåg att det 

var nödvändigt. Däremot gav vi feedback under intervjuernas gång samt försökte utröna 

om vi uppfattat rätt vad respondenten ville förmedla. Det gjorde vi genom att ställa frågor 

som:  ”Är det så här du menar? Har jag uppfattat dig rätt?”  I och med det fick 

respondenten tillfälle att förtydliga eller utveckla sina svar. På så sätt tror vi oss ha fått en 

så rättvis bild som möjligt av respondenternas utsagor. 

Resultatdiskussion 

I undersökningen har vi utgått från följande forskningsfrågor. 

 

Hur tar pedagogerna reda på vad eleverna kan (eller inte kan) i matematik?  

 

Hur följs resultatet upp och på vilket sätt är eleverna delaktiga? 

 

Hur ser pedagogerna på införande av uppnåendemål och ämnesprov i skolår tre?   

Litteraturen visar att det både i västvärlden och i Sverige förs diskussioner om olika former 

av bedömning. Ett vanligt förekommande begrepp är formativ bedömning. Den formativa 

bedömningens syfte är att stimulera lärandet och att följa elevens läroprocess samt att ge 

feedback. Verktygen är fler i formativ bedömning än i summativ bedömning som enbart 

mäter kunskaper som en summering efter ett visst kursavsnitt utan analys av lärare och elev 

tillsammans. Dessa olika bedömningsformer behöver inte stå emot varandra utan kan 

komplettera varandra för att få en helhet av elevers starka och svaga sidor. I den formativa 

bedömningen kan t.ex. samtal i klassen, skriftliga och muntliga tester, matriser, loggböcker, 

projektarbeten och utvecklingssamtal vara verktyg för elever och lärare för att synliggöra 

och bedöma lärandet inom olika områden. 

Det är möjligt att de elever som är produktinriktade är ”fostrade” till att deras kunskaper 

enbart ska mätas med summativa diagnoser. Medan de elever som har en högre tilltro till 

sin förmåga att lösa matematiska problem och är mer processinriktade har arbetat i en miljö 

som har stimulerat samtal och kommunikation. Bedömningen av deras matematiska 
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kunskaper har uppfattats utifrån en bedömning som bygger på kommunikation och 

feedback, d.v.s. en formativ bedömning.  

Enligt vår uppfattning representerar diagnosmaterialen som lärarna i undersökningen 

använder dessa olika synsätt. De diagnoser som finns i slutet av läroböckerna mäter oftast 

kunskap vid ett visst tillfälle och efter ett specifikt matematikavsnitt. Andra material som 

Måns och Mia och Mattecirkeln kan dock ha en mer formativ prägel om de används på det 

sätt som instruktionerna gör gällande. Enligt instruktionerna som medföljer skall eleven 

själv medverka vid bedömningen t.ex. i Mattecirkeln där eleven ska göra självskattning. I 

Skolverkets materiel, Måns och Mia, finns också uppmaningar om att ha individuella 

samtal med de elever som bedöms ha stora svårigheter. Det finns också olika frågor till 

eleverna som gäller vad de lärt sig och vad de vill lära sig. Detta för att eleven själv ska bli 

medveten om sin egen inlärning. Eleven får därmed den feedback på sin egen 

kunskapsutveckling och medveten om sitt fortsatta lärande som Black och Wiliam (2001) 

betonar som viktigt. De av lärarna som arbetar med flera olika bedömningsmaterial, 

samtalar med eleven och låter eleven själv reflektera över sina kunskaper har, som vi tolkar 

det, en formativ bedömningssyn. Några respondenter utgick från läroboken och avslutade 

varje kapitel med en diagnos. Det får oss att reflektera över, vad det är för matematik-

kunskaper som respondenten vill utvärdera hos eleven? Ahlberg (1992) menar att 

matematikundervisningen i de lägre åldrarna för det mesta är läroboksbundna och till 

största del ägnar tiden till att göra numeriska beräkningar. Även Sjöberg (2006) såg i sin 

undersökning att eleverna sällan fick utföra matematikarbete under alternativa former utan 

att läroboksarbete var det dominerade. Ahlberg menar vidare att för att utvärdera används 

test som är inriktad att mäta det kvantitativa. Sjöberg menar att kvantitativa prov eller 

diagnoser är begränsade till ett visst sammanhang och pedagogen enbart kan studera vad 

eleven skriver och inte vad den tänker.  Övriga lärare använde sig av flera olika metoder för 

att få en mer helhetsbedömning av elevens matematiska kunskaper genom både summativa 

och formativa bedömningar.   

Fem av respondenterna uttryckte att eleverna fick dokumentera i häften med att både 

skriva, rita för att förklara hur de har tänkt medan en av de intervjuade lät eleverna endast 

dokumentera i sin matematikbok. De övriga uppgav att eleverna dokumenterade enbart 

genom att skriva med korrekt matematikspråk. Det finns en risk, som vi ser det, att 

eleverna som endast får möjlighet att skriva svar i sin matematik böcker blir som Ahlberg 
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(1992) uttrycker mer produktinriktade. Hon menar att även när undervisning i matematik 

utvärderas så används test som är riktade mot att mäta det kvantitativa, där det bara finns 

rätt eller fel svar. Det innehåll som testen har styr elevens och lärarens syn på kunskap och 

inlärning och därmed försvåras en förändring mot en kvalitativ kunskapssyn. Det innebär 

att undervisningsmål som förståelse av begrepp, förmåga att tyda och tolka, att kunna 

analysera mm sällan utvärderas överhuvudtaget.    

Enligt Vygotskys teorier (Ahlberg, 1992) sker lärandet i samspel med andra individer och i 

en social kontext. Samtalet som verktyg i matematikundervisningen är något som både 

Ahlberg (1992) och Sjöberg (2006) poängterar. I undersökningen uttrycker samtliga 

respondenter att eleverna har möjlighet att kommunicera med varandra under matematik-

lektionerna och att det är av största vikt. Vi tycker oss dock uppfatta att det endast var två 

av pedagogerna som i själva verket hade utformat undervisningen så att det stimulerade till 

samtal. Den ena pedagogen som är utbildad lågstadielärare och har en lång yrkeserfarenhet 

uppgav att hela hennes undervisning i matematik utgick från gruppsamtal. Kommuni-

kationens möjligheter till utveckling i matematiska kunskaper lyfte den andra respondenten 

fram och menade att förhållningssättet var att eleverna skulle fråga tre andra kamrater om 

de behövde hjälp innan de lyfte problemet med pedagogen. På så sätt blev kommunika-

tionen en naturlig del i undervisningen. Pedagogen i fråga var utbildad 1-7 lärare med 

endast ett par års erfarenhet. Vi drar slutsatsen att yrkesår eller utbildning inte har någon 

egentlig betydelse i just den här frågan. Resterande respondenter menade att kommuni-

kation var viktig men de framförde också att de fanns vissa svårigheter med att barnen inte 

alltid talade matematik utan om andra saker och de gärna bara sa svaret till kamraten 

istället för att vägleda tankeoperationen.   

Ahlberg (1992) menar att kommunikationen är betydelsefull och att läraren ska uppmuntra 

till samtal men även att låta eleverna använda sitt vardagliga språk i matematik-

undervisningen. De respondenter som inte tyckte att det fungerade fullt ut med 

kommunikation mellan eleverna när det gäller att föra matematiska samtal, kan enligt vår 

fundering bero på att de yttre ramarna för hur eleverna ska finna former för 

matematiksamtal inte är tillräckligt tydliga och på så sätt upplever respondenten att 

eleverna talar om annat än om matematik. I PISA undersökningen, Skolverket (2005), 

framkommer det att svenska elever presterar sämre på de uppgifter som utgjorde krav på att 

kunna kommunicera, argumentera samt att analysera och reflektera. Vår fundering blir då: 
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Rustar vi verkligen eleverna för möjligheten att uppnå strävansmålet att resonera och 

argumentera för sitt tänkande?  

När det gäller uppföljning av t.ex. diagnoser betonar Black & Wiliam (2001) vikten av 

feedback. I vår undersökning framkom det att alla respondenter utom en genomförde något 

slags samtal med eleven efteråt. Hälften av respondenterna gav eleverna feedback genom 

enskilda samtal och den pedagog som inte hade något samtal överhuvudtaget tillrättalade 

undervisningen istället. Resterande gav feedback i form av gruppsamtal. Om eleverna var 

aktiva eller ej vid gruppsamtalen framkom inte under intervjuerna på annat sätt än att de 

skulle uppmärksamma vad de skulle träna på. Därför kan vi inte avgöra om bedömningen 

är formativ. Björklund Boistrup (2007) betonar vikten av att eleven är aktiv och deltagande 

vid formativ bedömning. Genom att reflektera runt sitt kunnande i matematik får eleven 

insikt i vad hon kan och därmed tilltro till sin egen förmåga. Eleverna utvecklar ett 

medvetande om sitt eget lärande och sin läroprocess. Hon menar också att dokumentation i 

form av det skrivna ordet är viktigt vid formativ bedömning.  

Samtliga respondenter dokumenterar elevernas resultat i t.ex. portfolio, elevpärmar eller 

Skolverkets analysschema och detta görs tillsammans med eleven. Alla elever var också 

delaktiga vid skrivandet av IUP. Vi uppfattar det som att respondenterna anser att elevernas 

delaktighet är viktig vid uppföljning. Det är dock intressant att det endast var två 

respondenter som sa sig använda resultaten av diagnoser vid upprättande av individuella 

handlingsplaner.   

Alla respondenter var nöjda med de bedömningsmetoder som de använde förutom en, som 

menade att man aldrig kan vara helt nöjd men hon upplevde ända att hon hade en god 

uppfattning om var eleverna befann sig i sin kunskapsutveckling i matematik. Samtidigt 

uttryckte samtliga utom en pedagog, att de såg fram emot och menade att införande av mål 

att uppnå och nationella prov kommer att underlätta upptäckande och uppfångande av barn 

i behov av särskilt stöd. Vi tolkar det som att det finns en viss osäkerhet i dag bland de 

lärarna i undersökningen gällande uppfångandet av elever i behov av särskilt stöd. Vår 

reflektion blir att man å ena sidan kände sig nöjd med de diagnoser och andra metoder som 

man har för att se elevernas kunskapsutveckling, å andra sidan ses införandet av nationella 

prov och mål att uppnå som ett verktyg för att fånga upp barn i behov av särskilt stöd. 

Tolkningen kan verka motsägelsefull och vår fortsatta reflektion blir då: Vad mäter 
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egentligen de bedömningsmaterial som pedagogerna använder och på vilket sätt används 

materialet? En hypotetisk fundering: används t.ex. Skolverkets diagnosmaterial till att 

analysera hur barn tänker matematiskt eller kan det vara så att materialet används på 

produktinriktat synsätt till att enbart mäta rätt och fel svar?   

För att alla elever och i synnerhet de som benämns som elever i behov av särskilt stöd ska 

kunna utvecklas optimalt tror vi att en varierad undervisning där kommunikation och 

samspel är honnörsord. Synen på bedömning av elevers kunskaper bör dessutom förändras 

ännu mer från ett, som vi uppfattar, summativt synsätt till ett mer formativt där eleven är 

aktiv och delaktig i sin egen kunskapsutveckling.   

Förslag till fortsatt forskning 

Av särskilt intresse när det gäller uppföljning av elevers utveckling i matematikämnet är 

hur lärare tar vara på den kunskap de har om eleverna och hur de kommunicerar denna 

information till eleverna. I vilken utsträckning lyckas de få eleven aktiv och delaktig i sin 

lärandeprocess? För att studera denna kommunikation vore det av intresse att kunna följa 

denna i själva undervisningssituationerna genom att observera den dagliga kommunika-

tionen mellan elev och lärare och jämföra den med vad som sedan skrivs i elevens 

individuella utvecklingsplan.       
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

1.  Hur många år har du arbetat som matematiklärare?  

2. Hur länge har du haft den klass som du nu undervisar i?  

3. Beskriva hur du arbetar med matematikundervisning i din klass. 
a. Arbetar eleverna enskilt/i grupp eller både och? 
b. Hur lägger du upp arbetet med problemlösning? 
c. Använder du lärobok och/eller har du andra arbetsmetoder? Vilka? 
d. Har eleverna möjlighet att kommunicera under matematiklektionerna? Kan 

du beskriva? 
e. På vilket/vilka sätt dokumenterar eleverna matematiken? 
f. I de nya målen för skolår 3 betonas vardagsspråket i matematik, hur ser du 

på det?  

4. Berätta hur du tar reda på vad eleverna kan i matematik. 
a. Vilka diagnosmaterial använder du? 
b. Använder du andra metoder för att ta reda på elevernas kunskaper i 

matematik? Vilka? 
c. Är du nöjd med dessa metoder eller skulle du önska att du hade tillgång till 

något annat? Vilket i så fall? 
d. Hur ofta använder du bedömningsmaterialen?   

5. Resultatuppföljning. 
a. Är eleverna delaktiga? På vilket sätt? 
b. Hur används resultaten i det fortsatta arbetet?  
c. Hur dokumenteras resultaten?   

6. Dina tankar om regeringens införande av mål att uppnå i skolår 3. 
a. Skulle det kunna vara till hjälp/stöd för att fånga upp elever i behov av 

särskilt stöd i matematik? 
b. Hur ser du på ett eventuellt införande av ämnesprov i matematik för skolår 

3? Berätta?  

Tacka för deltagandet!   
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Bilaga 2  

Beskrivning av arbetet med matematikundervisningen.  

Intervju-

person 

Arbetar elev 

enskilt/grupp 

eller både 

och 

Arbetet med 

problemlösning

 
Läroboksstyrt 

eller andra 

metoder 

Elevers 

möjlighet att 

kommunicera 

matematik 

Elevernas 

matematik 

dokumen-

tation 

Vardagsspråket 

i matematik 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hur pedagogen tar reda på vad eleverna kan i matematik.  

Intervjuperson

 

Vilka 
diagnosmaterial 
används 

Andra 
metoder 

 

Nöjd med 
metoderna/önskemål 
om andra 
mätinstrument 

Hur ofta används 
bedömningsmaterialen

 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

8     
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Uppföljning av resultaten  

Intervjuperson Elevers delaktighet Resultatuppföljning Hur dokumenteras 
resultaten 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

 

Införandet av uppnåendemål och ämnesprov i år 3  

Intervjuperson Hjälp/stöd att tidigt fånga 
upp elever i behov av stöd 

Införandet av ämnesprov i år 
3 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

 

Bakgrunds fakta.  

Intervjuperson Utbildning och antal år 

som matematiklärare 

Antal år/terminer som 

pedagogen arbetat i 

nuvarande klass 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se  

http://www.lararhogskolan.se
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