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Sammanfattning 
Denna studie tar sin utgångspunkt i den socio-politiska teorin. Fokus ligger på att synliggöra samspelet 
mellan individer i olika beroendesituationer och maktförhållanden i de svenska (matematik) 
klassrummen utifrån ett elevperspektiv. Syftet för studien inriktades till en början på att undersöka 
eventuella kunskapsluckor som leder till ett glapp mellan grundskolan och gymnasiet. Vidare söktes 
svar på om det sker en skuldbeläggning på grund av dessa eventuella kunskapsluckor och vem som i 
så fall får bära skulden för dessa. Resultatet visar, bland annat utifrån klassrumsobservationer och 
fokusgruppsintervjuer med elever, att kunskapsluckor existerar och därmed synliggörs glappet. 
Dessutom visar resultatet att skuldbeläggning sker och att skuldbördan faller inom olika nivåer. 
Samhället, skolan och lärare får bära skulden. Det konstateras dock att det främst är elever som får 
bära skulden i slutändan eftersom den enskilde individens motivation och ansvar – oavsett dess 
uppfattning om sin bakgrund, nutid och framtidsutsikter – anses avgörande för dess lyckande eller 
misslyckande i ämnet matematik.  
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Inledning  

Bakgrund 
Jag vet inte hur ofta kommentarer som: ”Det där ska du kunna”, ”det skulle du ha lärt dig i 
grundskolan”, ”det har vi inte tid med nu”, ”det här är gymnasiet, inte högstadiet”, ”det där är ditt eget 
ansvar att ta reda på” studsar mellan (matematik) klassrummens väggar på Sveriges gymnasieskolor. 
Min erfarenhet från vikarietjänster, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ständiga diskussioner 
med kollegor och studiekamrater säger mig att kommentarer som dessa är vanligt förekommande – 
åtminstone i början – av den första gymnasiekursen.  

Det finns givetvis kunskap som eleverna ska ha tillförskansat sig i grundskolan, vilket leder till 
problem då de inte har gjort det. Men kan ovanstående kommentarer verkligen lösa dessa problem? 
Självklart bör man vara tydlig med vad man förväntar sig av sina elever, men att lägga skuld på dem 
och deras tidigare lärande öppnar enligt mig inte för något trevligt klassrumsklimat eller utvecklande 
matematisk lärandemiljö. Matematik handlar – åtminstone för mig – om lust och nyfikenhet, inte om 
skuld och skam!  

Jag har under flera års tid då jag studerat till gymnasielärare funderat på problemet med vad jag 
uppfattar som en kunskapsklyfta mellan skolformerna grundskolan-gymnasiet, bl.a. utifrån sjunkande 
resultat i internationella kunskapsmätningar (Skolverket, 2009). Det är mycket som stör mig med den 
(eventuella?) kunskapsklyftan vilket skulle kunna vara uppslag till en rad olika forskningsproblem till 
en studie av denna karaktär men även för en avhandling i ett senare skede. En av de för mig störande 
momenten är följande paradox: Lärare har problem med hur de faktiskt ska undervisa på den nivå som 
gymnasiekursen kräver samt hur de ska genomföra en meningsfull undervisning även för de elever 
som av olika anledningar inte når upp till den kunskapsnivå som de borde ha då de fått godkänt i 
matematik i grundskolan. Det kan tänkas att problemet med kunskapsluckor ligger tidigare i 
utbildningen i grundskolan, men det betyder inte att problemen på gymnasienivå inte existerar. Visst 
kan det kanske kännas som om man behandlar ett symptom snarare än ursprungsproblemet. Icke desto 
mindre kan det antas att kunskapsluckor hämmar elever dagligen i sitt lärande, och visst är det i så fall 
värt att hjälpa de individer som inte klarar sig på gymnasienivå, trots stora ansträngningar att försöka 
lösa problemet från grunden, exempelvis genom den nya skolreformen. 

Goda resultat i matematik är inte bara av intresse för matematiklärare och rektorer, förväntningarna 
speglas även i samhället genom det faktum att matematiken ses som en ”dörröppnare” (gatekeeper) (se 
t.ex. Mellin-Olsen, 1987: Skovsmose, 2005) till framtiden för eleverna i så väl fortsatta studier som i 
arbetslivet. Det innebär även att elever inte har möjligheten att välja bort matematikundervisning om 
de så skulle önska. Även media spelar en viktig roll i detta samhällsfenomen, bland annat genom 
rapporteringar av sjunkande resultat i internationella jämförelser.  

Jag är inte intresserad av att hitta en metod för att segregera och ”ta hand om” de ”svagpresterande” 
eleverna, utan intresserad av att undersöka om elever uppfattar dessa (eventuella?) kunskapsluckor och 
hur de beskriver problematiken som det (i så fall) medför i gymnasiets första kurs, Matematik 1. Att 
reda ut frågan om skuldbeläggning är svår och jag hoppas lysa lite ljus på frågan om elevers 
bemötande i sitt lärande och kunskapsutvecklande, men också hur de behandlas som individer i det 
sociala sammanhang som matematikundervisningen utgör. Vidare vill jag klarlägga att jag inte är ute 
efter att belysa enskilda lärare i deras utförande av professionen, utan istället utgå från några elevers 
sätt att se på sin matematikundervisning och tid i skolan. 
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Teori och forskningsöversikt 
Det teoretiska ramverket i denna studie utgår från ett socio-politiskt perspektiv. Detta perspektiv 
möjliggör en syn på matematikundervisningen som ett komplext nätverk i form av den praxis som 
gäller i sociala sammanhang och arenor där politiska beslut hanteras av skolledare, lärare och elever. 
Dessutom tillåter perspektivet en plattform i vilken den politiska dimensionen av matematikdidaktik är 
en central beståndsdel i undervisning och lärandemetoder (Valero, 2002a; 2002b).  

Valero (2002a, s.10; min översättning) skriver att ”de starka influenserna av breda historiska, sociala, 
politiska, och ekonomiska kontexter som eleven befinner sig i och där intentioner för lärande skapas, 
inte kan ignoreras i matematikdidaktiken.” Hon argumenterar även för att den matematikdidaktiska 
forskningen har dominerats av en syn på elever som subjektiva objekt, vilka förväntas vara aktiva i 
lärandet genom mentala processer och vilkas kognitiva processer är centrala för hela 
utbildningsväsendet och forskningsfältet. I en reflektion mot denna syn, som hon framställer som 
myten om den aktiva eleven, framhåller hon att matematiklärandet endast är en liten del av den 
komplexa upplevelsen en skolgång innebär för barn och ungdomar och att det därför inte går att utgå 
från antaganden om den aktiva eleven som ett kognitivt subjekt (Valero, 2002a). 

Inom det socio-politiska perspektivet – precis som inom det socio-kulturella – anses alltså synen på 
lärande vara en social aktivitet, där lärandeprocesser “[…] konstitueras i mötet mellan 
kontextberoende, historiskt jordade människor och deras aktiviteter i särskilda miljöer vilka är socialt 
strukturerade” (Valero, 2004, s.10; min översättning). Därmed tydliggör Valero (ibid.) att ”det 
matematiska meningsskapandet, tänkandet och resonerandet inte sker någonstans i ’huvudet’ på det 
kognitiva subjektet” (eleven) utan i de sociala aktiviteterna som eleven deltar i. 

Det socio-politiska perspektivet tar alltså utgångspunkt i den socio-kulturella teorin, vilket bl.a. 
synliggörs genom att ”en individs deltagande i en grupp eller ett samhälle anses kunna utveckla ett 
mönster, så att förväntningar av henne/honom och av andra sker beroende på hur förmedlingen av 
hennes/hans handlingar utvecklas” (Gresalfi, Martin, Hand & Greeno, 2009, s.53; min översättning). I 
kombination med detta är synen på individens uppfattning om sitt framtida liv av vikt. Jag hänvisar 
därmed till Skovsmose’s (2005) definition av framtidsutsikter (foreground): 

By the foreground of a person I understand the opportunities, which the social, political and 
cultural situation provides for this person. However, not the opportunities as they might 
exist in any socially well-defined or ‘objective’ form, but the opportunities as perceived by 
the person. (s. 6; kursivering i original) 

Viktigt att poängtera är alltså, utifrån de två citat ovan, att individer inte endast baserar sina 
uppfattningar utifrån sin historiska bakgrund och de mönster som skapas därigenom, utan även utifrån 
hur de kan se sig själva agera i framtiden. Det finns dessutom två förklarande anmärkningar som bör 
göras utifrån Skovmose’s definition. För det första, det finns ingen linjär verkan mellan orsak och 
effekt, dvs. framtidsutsikterna är inte ett resultat av individens bakgrund. För det andra, samspelet 
mellan bakgrund och framtidsutsikter som en källa av intentioner för lärande är beroende av 
individens uppfattning av dessa i en specifik social miljö (Skovsmose, 2005). 

I denna studie som avser undersöka relationer och samspel mellan olika individer i den svenska skolan 
dras paralleller till Andersson (2011) vad gäller de socio-politiska kontexter som kan antas vara 
relevanta för hur elever uppfattar sin omvärld. Annorlunda uttryckt kan elever förväntas hänvisa till 
sin omgivning på olika sätt beroende på vilken kontext de refererar till. Andersson (2011, s. 45-46) 
finner bl.a. följande kontexter värdefulla för sin forskning: ”societal context”; beskriver exempelvis de 
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politiska beslut som påverkar vad som händer i klassrummet, “school context”; beskriver exempelvis 
skolledningens roll för vad som händer i klassrummet och “situation context”; beskriver exempelvis 
sociala kontakter mellan individer i klassrummet. 

Politik är ett mångfacetterat begrepp som i denna studie förklaras på två nivåer. Dessa nivåer avser 
dels, politiska beslut som implementeras i skolan t.ex. i form av läroplaner, kursplaner och 
betygskriterier med mera dels, ” […] what people do everyday when interacting to collectively 
produce and transform their material living conditions” (Valero, 1999, s. 12). Politik bör, annorlunda 
uttryckt, i studien ses utifrån relationen mellan individer och de beslut som fattas på politisk nivå samt 
det samspel som exempelvis äger rum i ett klassrum där det existerar olika maktförhållanden. Dessa 
maktförhållanden kan t.ex. speglas i olika beroendesituationer mellan lärare och elev eller mellan 
elever där eventuellt skuldbeläggande sker. Hur dessa beroendesituationer ser ut kan bl.a. 
exemplifieras genom lärarens betygsättning av elever, eller status bland elever t.ex. kulturellt 
betingade anledningar som popularitet eller relationer mellan hög- och lågpresterande elever med 
mera.  

Det finns olika sätt att visa på att ett glapp eventuellt existerar mellan grundskolan och gymnasiet. År 
2007 publicerades exempelvis en statlig utredning (SOU:2007:28) vars uppdrag bl.a. innefattade ”[…] 
att skapa förutsättningar för bättre resultat genom att skolans uppdrag görs tydligare”(s.11). En viktig 
del i utredarens analys bestod av att staten brustit i sina insatser för implementering av målsystemet 
och betygsystemet. Utredaren skriver att:  

Lärarnas otillräckliga kunskaper om systemet och de styrdokument som finns innebär 
framför allt en rättsosäkerhet för eleverna. Både i lärarutbildningen, i rektorsutbildningen 
och i kompetensutvecklingen av lärare har utbildningsinslag saknats om statens styrsystem 
så som det kommer till uttryck i främst skollagen, läroplanen och kursplanerna (s.15). 

I rapportens sammanfattning ifrågasätts även likvärdigheten i grundskolan då ” […] lokala kursplaner 
och betygskriterier har bidragit till stora skillnader i krav på kunskaper […]”(ibid, s.16). Denna 
utredning som omfattar hela grundskolan innefattar givetvis även ämnet matematik.  

Ett annat sätt att synliggöra ett eventuellt glapp mellan skolformerna är de internationella 
kunskapsmätningarna. Kritiken mot och ifrågasättandet av dessa, exempelvis Program for 
International Student Assessment (PISA) och Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) är 
omfattande (se t.ex. Sjøberg, 2005). Icke desto mindre har de svenska grundskoleelevernas resultat 
försämrats de senaste 20 åren i dessa mätningar (Skolverket, 2009). Det innebär (om mätningarna 
anses tillförlitliga) att ett eventuellt kunskapsglapp kan existera, eftersom gymnasieskolans krav på 
kunskap i matematik av uppenbara skäl inte kan anses sänkts.  

En annan indikator på glappet mellan skolformerna är att det skett en markant försämring av resultaten 
i de nationella proven, ”19,3 procent av eleverna i årskurs nio fick inte godkänt på nationella provet i 
matematik vårterminen 2011. Det är den högsta andelen sedan mätperiodens start vårterminen 2003 då 
motsvarande siffra var 9,2 procent” (Skolverket, 2011). 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att, utifrån ett elevperspektiv, belysa de attityder och det bemötande elever får 
(utstå?) från sin omvärld i samband med att eventuella kunskapsluckor gör sig påminda. 
Kunskapsglapp mellan skolformerna grundskolan och gymnasiet kan tänkas manifestera sig som 
komplexiteten i undervisningen och påverkar därmed eleverna och deras lärande. Därmed är syftet 
med studien tudelad. För det första behöver jag undersöka varför glappet existerar, om det alls gör det, 
utifrån ett elevperspektiv. För det andra kommer jag att undersöka, ur ett elevperspektiv, vem som i så 
fall får bära skulden för det, i den vardag som eleverna befinner sig i. Studiens syfte innefattar därmed 
ett försök att, dels belysa anledningar till eventuella kunskapsluckor mellan grundskolan och 
gymnasiet, dels att belysa hur eleverna anser sig bemötas i situationer när eventuella kunskapsluckor i 
gymnasiets första matematikkurs gör sig påminda. 

 

• Existerar det ett kunskapsglapp mellan grundskolan och gymnasiet i matematik och vilka är de 
eventuella anledningarna till dessa kunskapsluckor? 

• Existerar det en skuldbeläggning och hur ser den i så fall ut? 

• Vem är det i så fall som bär på skulden? 
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Metod 
Denna studie är utformad utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt där inga generaliseringar kan göras. 
Däremot kommer ett antal individers uppfattningar komma fram i ljuset, vilket säger något om dem 
och deras närmsta klasskamrater/vänner och deras situation. Studien delger flera viktiga förfaranden 
genom den information som återfinns i bilagorna, detta för att bilagorna ska vara en naturlig del av 
studien och inte endast några sidor längst bak som ingen bryr sig om. Självklart är dock, att bilagorna 
primärt finns med för att öka forskningskvaliteten och eventuell reproduktion och/eller utveckling av 
studien i framtiden. 

Datainsamlingsmetod 
I denna studie har den empiriska datainsamlingen skett dels genom klassrumsobservationer, dels 
genom fokusgruppsintervjuer.  Klassrumsobservationerna har haft som fokus att undersöka attityder 
och diskussioner i klassrummet angående kunskapsluckor med ursprung i grundskolans matematik. 
Johansson och Svedner (2010) skriver att observationer kan ske på många olika sätt, från strängt 
strukturerat till det som kan anses nära det vardagliga observerandet. Jag har konstruerat en mall 
(bilaga 6) inspirerad av den observationsteknik som Johansson och Svedner (2010, s.51) som ”kritiska 
händelser”, där jag dels för en lista över bemötande och kommentarer i klassrummet, dels för löpande 
anteckningar som beskriver varje enskild händelse. Fokusgrupper är en grupp av människor som under 
en begränsad tid diskuterar ett visst ämne (Wibeck, 2010). Wibeck (2010) beskriver sedan intervjuaren 
som en moderator, vilken har till uppgift att föra diskussionerna framåt, men där målet är att 
informanterna ska föra diskussioner sinsemellan snarare än typiskt frågor och svar som kan tänkas i en 
mer traditionell intervjusituation. Annorlunda uttryckt var min utgångspunkt att jag som moderator 
skulle prata så lite som möjligt för att låta informanterna diskutera och inspirera varandra till att 
berätta sina upplevelser och erfarenheter om det valda ämnet, kunskapsluckor och bemötande.  
Fokusgruppsintervjuerna valdes för att med ett fåtal individer kunna gå på djupet med hur de uppfattar 
de eventuella kunskapsluckorna samt vilket bemötande de anser sig få vid problem med desamma 
samt vilka attityder som enligt dem är rådande i sammanhanget. Intervjuerna genomfördes sedan med 
hjälp av ett frågeformulär (bilaga 5). 

Urval 
De fyra klassrumsobservationerna har skett i skolklasser med endast ett kriterium, att det är elevernas 
första matematikkurs, Matematik 1, i en gymnasieskola. Skolorna och klasserna har valts ut genom de 
kontakter som jag skaffat mig genom medstudenter och praktik under lärarutbildningen. Skolorna är 
geografiskt utspridda i Stockholmsområdet. Anledningen till att endast fyra observationer 
genomfördes var att tiden för denna studie var placerad i slutet på vårterminen, då de flesta elever var i 
slutet av den första matematikkursen på gymnasiet, vilket leder till att eventuella problem med 
kunskapsluckor kan tänkas vara mycket mindre än om studies tid för materialinsamlings varit under 
början av höstterminen. För att bidra till ett allomfattande material kan det argumenteras för att 
följande upplägg hade varit idealiskt vad gäller klassrumsobservationer: att observationerna sker under 
en längre tid med start redan vid elevernas första dag i gymnasiet; att observationerna sker i samma 
klass under en tioveckorsperiod en till två gånger i veckan i totalt fyra till fem klasser. Hade dessa 
krav kunnat uppnås hade observationsmetoden förmodligen blivit den huvudsakliga metoden för 
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datainsamling, men eftersom det inte gick har fokusgruppsintervjuerna fått fylla den funktionen i 
studien. 

De fyra fokusgrupperna – med fyra deltagare per grupp – har valts ut genom ett så kallat strategiskt 
urval, vilket skett med hjälp av informanternas lärare. En av grupperna hade tidigare ingått i en klass 
där jag gjort klassrumsobservationer, medan de andra inte hade det. Kriterierna för att passa som 
informant har grundats på den vetskap som läraren haft om de kunskapsluckor som existerat från 
grundskolan. Det poängterades dock tydligt att studiens syfte inte var att finna de sämst presterande 
eller minst motiverade eleverna, utan att det var just kunskapsluckor som var det centrala 
urvalsverktyget. Informanterna läste alla eller hade nyligen läst den första matematikkursen på 
gymnasiet. Informanterna valdes ur olika klasser och från olika gymnasieprogram, exempelvis från 
yrkesförberedande-, samhällsvetenskapliga-, estetiska- och naturvetenskapliga gymnasieprogram. Det 
innebär även att eleverna är representerade från matematikkurserna 1a, 1b och 1c. Detta för att öka 
chanserna att få så många olika röster som möjligt representerade vid intervjuerna. Läraren ombads 
även att se till inbördes harmoni i blivande grupp för att gynna samtalsklimatet, då friheten att säga 
vad man faktiskt tycker i en fråga kan försvåras t.ex. vid en pågående konflikt (Wibeck, 2010). I 
urvalshänsyn har jag inte tagit i akt olika sociokulturella eller socioekonomiska omständigheter då 
detta skulle kunna tolkas som ett aktivt sätt att försöka styra samt generalisera intervjuernas utfall. 

Procedur 
Inför observationer och fokusgruppsintervjuer gjordes en allmän informationsmall (bilaga 1) som stöd 
vid samtal med lärare på olika skolor för att säkerställa att ingen viktig information uteblev. 

Inför klassobservationerna fick läraren ett informationsblad (bilaga 2) och ombads sedan introducera 
mig och studien för eleverna. Detta tillvägagångssätt valdes för att minimera mitt deltagande och min 
relation till eleverna i en deltagandeobservation, eftersom jag önskade att lektionerna skulle flyta på så 
normalt som möjligt, trots min medverkan.  

Inför fokusgruppsintervjuerna användes en informationsmall (bilaga 3) som stöd. Denna mall 
fungerade som garant för att alla informanter fick samma information inför deras deltagande. Då 
denna information delgavs möjliggjordes även en informell diskussion (utan inspelning) med syfte att 
skapa en trygg stämning, samt möjligheten för informanterna att avvika utan negativa konsekvenser. 
När diskussionerna utifrån informationsmallen avslutats startades inspelningsutrustningen och därefter 
startades intervjun. Efter intervjun skrev samtliga informanter på det intyg (bilaga 4) som upprättats, 
det fanns alltså inget bortfall. Wibeck (2010) beskriver flera skeende som kan försvåra analysen av 
fokusgruppsintervjuer, viktiga för forskaren att känna till innan intervjuerna utförs. Bland de 
skeendena beskrivs bland annat att det kan finnas saker som kanske inte kommer upp till ytan på 
grund av att det anses vara en självklarhet för alla informanter, det kan dessutom ske indirekta 
refereringar till förhållanden som alla informanter känner till men som kan vara svåra eller omöjliga 
för forskaren att känna till. Ett av de största problem enligt Wibeck kan dock anses vara att 
informanter som känner varandra redan kan ingå i en gruppering, vilket kan medföra att de även i 
intervjun kan falla in i de roller som sedan tidigare bestämts. Om detta var fallet i mina intervjuer är 
för mig svårt att veta. Visserligen ingick varje enskild grupp i samma klass vilket kan indikera att de 
sedan tidigare hade bestämda roller. Huruvida det påverkade dem i intervjusituationen kan jag inte 
heller veta, däremot uppfattade jag inte det som att någon av informanterna var hämmade att uttrycka 
sina åsikter. 
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Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna har inför materialinsamlandet begrundats noggrant, vilket speglas i de 
bilagor som studien innefattar.  Dessutom har en fullständig anonymisering av berörda personer i 
studien ansetts vara nödvändig. Eftersom studiens materialinsamling kan anses vara av relativt litet 
omfång behövdes möjligheter för igenkännande undanröjas. Alla berörda personer i datainsamlingen 
har därför fått fiktiva kvinnonamn, även om både de lärare och informanter som omnämns eller 
refereras till i studien representerar båda könen. Orden han, honom och hans har, utan markering för 
när det skett, bytts ut mot orden hon, henne och hennes. Detta har skett konsekvent för att passa ihop 
orden med de fiktiva namnen. Jag har dessutom, utan markering, uteslutet bokstäverna i de nya 
kurserna, följaktligen benämns Matematik 1a, 1b, och 1c endast som Matematik 1, alternativt matte 1, 
för att uppnå fullständig anonymitet – men även för att dessa representationer inte anses spela en 
avgörande roll i informanternas utsagor angående glappet eller skuldbeläggning. Samtlig kodning går 
dock utan några svårigheter att avkoda för den som har tillgång till studiens totala material, vilket bara 
är en möjlighet för mig och (eventuellt) andra personer som av olika skäl kan behöva vara insatta i 
arbetet med studien. Dessa personer är i så fall alla knutna till Stockholms universitet, de kan 
exempelvis vara opponenter, handledare eller examinatorer.  

Databearbetning 
Databearbetningen har skett genom kategorisering av möjliga anledningar till det eventuella 
kunskapsglappet och den eventuella skuldbeläggningen genom tre analysverktyg i form av olika socio-
politiska kontext: Samhälle, Skola och Klassrum. Denna uppdelning har med inspiration av Andersson 
(2011) gjorts eftersom elever kan antas svara olika på en fråga beroende på vilken kontext de syftar på. 
Med kontexten Samhälle kan exempel som: ny läroplan, nya kurser samt olika styrdokument i 
skolväsendet tänkas vara relevanta för vad som kan påverka lärandet i ett klassrum. Med kontexten 
Skola kan exempel som: Rektorns eller ledningsgruppens inflytande över undervisning, 
ämnesansvarigas inflytande över en skolas särskilda ställningstagande i didaktiskt arbete, införande av 
obligatoriska prov vid kursstart men även policy kring resursstöd för samtliga elever tänkas vara 
relevanta för vad som kan påverka lärandet i ett klassrum. Med kontexten Klassrum kan exempel som: 
olika skeenden i klassrummet: bra/dåliga lärare; motiverade/omotiverade elever; ansvarstagande/icke-
ansvarstagande elever; men även klassrumsklimatet tänkas vara relevanta för vad som påverkar 
lärandet i klassrummet. Som en röd tråd genom databearbetningen iakttas de eventuella 
anledningarnas grund i motivation och ansvar hos de olika aktörerna.  Synen på individen kontra 
kollektivet är ytterligare en ständig infallsvinkel, särskilt vad gäller eventuell skuldbeläggning.   

Förklaringar av transkriberingssymboler: 

• Kortare paus markeras genom: … 

• Förtydligande av sammanhanget av mig markeras genom: [förtydligande] 

• Citat som påbörjas eller avslutats trots att informanten delgett mer information markeras 
genom: […] 

• Ibland ställer jag en fråga mitt i någon informants resonemang, detta markeras då med 
parenteser. Exempel: (jag: ’varför då?’) 

 

  



8 
 

Analys och Resultat 
Jag har valt att kalla denna rubrik för: Analys och Resultat, i stället för endast Resultat, för att 
tydligare kunna återskapa för läsaren det resultat som studien kan visa på. Att benämna stycket med 
denna rubrik öppnar även för mer resonemang och eventuella jämförelser i texten, vilket kan anses 
styrka transparensen i resultatet.  

Observationerna 
Under de fyra observationerna (i fyra olika klasser) framträdde olika scenarion. Under två av 
observationerna fördes inga anteckningar alls då studiens syfte och frågeställning inte berördes, detta 
kan i sig tolkas som ett resultat då lärare och elever inte bekräftar glappet, och att det varken förekom 
något skuldbeläggande eller bärande av skuld. Under en observation kom kunskapsluckor på tal då 
läraren hade en genomgång på tavlan. Läraren reagerade på ett positivt och uppmuntrande sätt med 
kommentaren: ”jaha va roligt att ni jobbat med detta tidigare, för er som glömt bort eller inte förstått 
det tidigare går vi igenom det igen och jag visar nu hur vi förklarar det här på gymnasiet, säg till om ni 
inte hänger med.” Diskussionerna var livliga i klassen och läraren manövrerade framåt tills alla 
verkade förstå. Under en annan observation började läraren med att skriva upp arbetsfördelningen av 
lektionen på tavlan, eleverna skulle arbeta med två olika områden på lektionen och vad gällde det 
första området fördelade läraren uppgifter ur boken och tillade (med ryggen mot eleverna, då hon 
skrev på tavlan) sedan: ”Jag utgår ifrån att ni kan detta från högstadiet, alla formler som ni behöver 
står i boken”. Kommentaren följdes inte upp av läraren och jag kunde höra suckar och stön hos 
eleverna även om de inte ifrågasatte lärarens uttalande. I efterföljande diskussioner kunde jag höra hur 
flera elever beskrev för varandra att de inte alls kunde det läraren sa att de skulle kunna från 
högstadiet, om läraren hörde eleverna kunde jag inte avgöra, det följde hursomhelst inga fler 
förklaringar från henne. Det visade sig sedan då en av fokusgrupperna ingick i denna klass att 
uttalanden som ovan nämnda var vanligt förekommande från denna lärare och att de istället alltid 
uppmanades av läraren att gå på resursstöd om de inte hade förstått eller glömt bort något.  

Fokusgruppsintervjuerna 
För att strukturera denna del av resultatet har jag valt att använda frågeställningarna som 
underrubriker. I texten följer sedan kontexterna: Samhälle; Skola; och Klassrum för att ytterligare 
förenkla strukturen i resultatet, vilket dessutom är ett försök att underlätta för läsaren.  

Enlig det som kan kallas samhällsfenomenet matematik och som förklarar matematikämnet och 
matematikkunnandet som en ”dörröppnare” (gatekeeper) (se t.ex. Mellin-Olsen, 1987: Skovsmose, 
2005) kungör samtliga informanter att de läser matematik p.g.a. att de måste: för att det ingår i kursen; 
för vidare studier; för att de ska kunna få ett jobb; och för att det krävs för att kunna överleva i 
samhället. Vissa anger att de aldrig skulle läsa matematik om de inte var tvungna medan andra anger 
att de förutom ovan nämnda orsaker tycker att det är roligt att läsa matematik. Vidare kan det 
konstateras utifrån det material som kommit fram under fokusgruppsintervjuerna att alla 
informanterna anser, på ett eller annat sätt, att det finns ett glapp vad gäller matematikkunskaper 
mellan grundskolan och gymnasiet, manifesterat genom kunskapsluckor. Detta uttrycks tydligt bl.a. 
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genom att Margit, Birgitta, Elin och Celine alla svarade jakande då jag cirka 15 minuter in i en av 
intervjuerna frågade alla i rummet om jag hade förstått det rätt då jag uppfattade det som att alla kring 
bordet upplevde att det fanns kunskapsluckor från högstadiet. Det går även att tolka informanternas 
utsagor i fokusgruppsintervjuerna utifrån ett skuldbeläggningsperspektiv då ett mönster av anledningar 
till glappet och skulden för detsamma vävs samman. Utifrån de valda analysverktygen – kontexterna – 
kan anledningen följaktligen beskrivas på olika nivåer dessutom bottnade i både ansvar och 
motivation. 

Existerar det ett kunskapsglapp mellan grundskolan och gymnasiet i 
matematik och vilka är de eventuella anledningarna till dessa 
kunskapsluckor? 

Vad gäller kontexten Samhälle, anses bl.a. den nya läroplanen och de nya matematikkurser som den 
innehåller vara en möjlig anledning till det glapp som beskrivs. Informanterna beskriver försvårande 
omständigheter både vad gäller stoff och undervisningssätt. Exempelvis uttrycker Sungul att: ”[…] 
den här matte 1 som vi läser, den är helt ny. Det är inte som dom andra läste, vi säger att dom som går 
i tvåan, så att, ja asså det har blivit, lite kanske… för mycket, man har lagt ner några kurser [moment 
från de tidigare Matematik B och C] i matte 1, så det blir lite svårare också.” Medan Fadime beskriver 
hur undervisningssättet förändrats: ”[…] förberedelserna inför gymnasiet va ganska dåliga, för att..., 
men jag vet inte i fall det berodde på, med det här nya sättet att lära ut matte å hur skolverket har 
bestämt att man ska lära ut matten för den var ju olika från och med nu […]”. När jag frågar om 
förberedelserna inför gymnasiet och hur skillnaden mellan skolformerna påverkat dem beskriver både 
Cecilia och Fadime att de haft ett VG i årskurs nio och att de kämpade för ett MVG men att de nu på 
gymnasiet kämpar för att bli godkända och få ett E i betyg. Maria-Barin beskriver svårigheterna:  

jag har typ, själv hört från kompisar att dom har dä svårt väldigt svårt i matten också. Men 
jag vet dom också som har, faktiskt har varit förberedda, att dom har blivit helt lost [slang 
för bortkomna] när dom liksom har kommit till ettan och påbörjat första kursen, å de 
liksom, bara för att dom, det beror väl troligtvis på ändringarna i kursen [från Matematik A 
till Matematik 1] eftersom det har blivit svårare å, ja då har vi väl inte blivit tillräckligt 
förberedda i typ grundskolan över lag. Men typ all verkar ha ganska svårt med… eeh, ja 
hoppet mellan nian å gymnasiet. 

En annan indikation på att det i samhället finns ett erkänt glapp mellan skolformerna, eller åtminstone 
att det finns elever som gått ut årskurs nio inte har tillräckliga kunskaper i matematik är synliggörs 
bland annat av Maja när hon berättar att hon gått på sommarskola inför gymnasiet. Detta för att det i 
Majas fall är samhället (genom kommunen) som anordnar och upprättar institutionen sommarskola. 

Vad gäller kontexten Skola kan det utifrån vissa informanters utsagor om olika diagnoser eller prov i 
den inledande fasen av de nya matematikkurserna leda till en tolkning att gymnasieskolan som 
institution erkänner eller åtminstone misstänker ett glapp mellan skolformerna. Elin uttrycker det på 
följande vis: 

[…] i början av året [kursstarten av matematik 1] så fick man en tillbakablick om vad man 
gjort innan, eeh och eeh man [skolan] ville liksom se vad man hade tappat, vi fick ett prov 
näst första dagen, fick man se liksom hur det kändes, eeh, om man skulle göra det nu så 
skulle det säkert gå betydligt mycket bättre.  

Inom denna kontext vittnar dessutom flera av informanterna om att grundskolan inte förberett dem 
tillräckligt inför gymnasiet. Det menar de exempelvis beror på ett slappt förhållningssätt i disciplinära 
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frågor samt avsaknad av tydliga kravincitament i institutionen som sådan. Annorlunda uttryckt skulle 
det kunna påstås att disciplin, tempo och krav helt enkelt satts på en lägre nivå än önskat. Alice vittnar 
om detta genom kommentaren:  

asså jag tror att det är svårt att veta vad man ska vara förberedd på, dom vet inte riktigt vad 
som väntar […]” (Jag: ”vilka visste inte vad som väntade?”) Alice: […] jag syftar både på 
lärare och elever. Lärare som inte har krävt det som krävs för att gå vidare, eeh dom har 
varit alldeles för snälla hela grundskolan och elever som helt enkelt inte varit medvetna om 
vad som väntar dem. 

Dua beskriver att hon inte var särskilt väl förberedd inför gymnasiet, en av anledningarna till det 
beskriver hon på följande sätt:  

eeh, i våran skola fick vi ju reda på ganska sent att vi skulle, asså att det va en annan, annat 
tempo i gymnasiet, att vi skulle missa, asså emellan, som dom inte gjorde förra året, så vi 
fick inte så mycke förberedelser inför gymnasiet i matten utan det va liksom ett stort hopp 
mellan nian [årskurs nio, grundskolan] och ettan [årskurs ett, gymnasiet] då. 

De både uttalande ovan av Alice och Dua är svårplacerade utifrån användandet av analysverktygen, 
vilket visar på den komplexitet om vad som orsakar vad i skolans värld. Placeringssvårigheterna beror 
på att deras utsagor kan tolkas på olika sätt. De skulle kunna placeras i kontexten Samhälle om 
tolkningen görs att grundskolan inte visste hur de skulle förbereda eleverna inför de (då icke-
existerande) nya kurserna på gymnasiet. De skulle också kunna placeras i kontexten Klassrum om det 
tolkas som att Alice och Dua talar om enskilda lärare och elever. Anledningen till att deras uttalande 
slutligen hamnade i kontexten Skola är att Alice talar om lärare och elever i plural och att Dua 
hänvisar till sin tidigare skola och inte specifikt till sin lärare. Det kan därmed tolkas som att 
institutionen grundskolan i dessa fall misslyckats med att förbereda eleverna inför gymnasiets 
matematikkurser. 

Vidare förklarar andra informanter att det visserligen existerar ett glapp, och att de haft vissa 
kunskapsluckor, men att de tycker att deras utbildning på grundskolan ändå varit bra. En av 
anledningarna – och som placeras in i kontexten Klassrum – till glappet utifrån deras utsagor handlar 
snarare om att de har glömt bort vissa saker på sommarlovet mellan årskurs nio och gymnasiet. Celine 
förklarar att: ”[…] jag hade väll kunskaperna egentligen, men jag hade väll glömt bort dem över 
sommarlovet”. Elin fyller på med:  

jag hade ju ändå liksom, vi hade fått, eller jag fick i alla fall en bra lärare och så i, från 
sjuan till nian och hon lärde mig bra, men sen kom det där sommarlovet och mycket liksom 
springa runt och ståhej, sen så har man glömt bort mycket men ändå fått tagit ikapp det, å så 
nu funkar det ändå bra, tycker jag. 

Inom ramen för denna kontext – Klassrum – finns det fler anledningar till glappet och de 
kunskapsluckor som informanterna beskriver. Sungul beskriver följande scenario från grundskolan: 
”[…] asså i grundskolan så, eeh, vi säger att läraren hade genomgång på lektionen, och så fick alla 
jobba själva, och den som behövde hjälp fick gå fram till läraren, men asså, ingen gjorde såhär, alla 
bara satt å snackade […]”. Sunguls’ berättelse vittnar om hur en lärares undervisningssätt hämmar 
kunskapsutvecklingen hos eleverna vilket leder till kunskapsluckor inför gymnasiet. En annan 
anledning till glappet, som säkert många lärare känner igen, illustreras av Duas’ beskrivning av att hon 
egentligen inte borde fått godkänt i matematik i årskurs nio, att hennes lärare sagt att hon fick godkänt 
p.g.a. att hon klarat en avgörande uppgift på nationella provet. Om hon inte hade fått godkänt hade 
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hon istället varit tvungen att läsa matematik i ett helt år för att förberedas inför gymnasiet. Att Dua 
fick ett godkänt kommenterar hon på följande sätt: ”[…] asså att den där läraren jag hade då i nian, att 
hon gjorde mig egentligen en björntjänst å sätta ett G […]” (Jag: ”du anser att hon gav dig ett 
’snällbetyg’?”) Dua: ”ja”. Vidare redogjorde några av informanterna om att deras bristande motivation 
och ansvar i grundskolan lett fram till svårigheter i gymnasiet.  Jennie som idag är motiverad i sitt 
matematiklärande, och har en tydlig målbild bestående av att genom bra betyg kvalificera sig för en 
specifik högskoleutbildning, beskrev en av anledningarna till sina kunskapsluckor på följande sätt: 
”ööh, jag har alltid haft svårt för matte, och ööh, om jag hade pluggat mer i grundskolan kanske det 
hade varit enklare än vaa det är nu, även fast det är ett stort glapp [Jennie syftar här på det glapp som 
hon uppfattar har uppstått p.g.a. de nya matematikkurserna på gymnasiet].” 

Inom denna kontext – Klassrum – kan även elevers nutid, bakgrund och framtidsutsikter speglas som 
orsak till kunskapsglappet. Som exempel illustreras detta med hjälp av Pela som beskriver att hon 
alltid haft svårt för matematik och att hon i årskurs nio hade matematikböcker för årskurs sju, 
dessutom anser hon att stödet hemifrån har varit bristande p.g.a. lågutbildade föräldrar där endast 
mamman fullgjort gymnasieutbildningen. Angående sin motivation att studera matematik uttalar sig 
Pela sedan på följande sätt:  

[…] jag vet ju verkligen inte va jag ska göra me mitt liv, å jag tycker matte ä 
tråkigt just nu, å va ja känner att ja, om ja vill bli nånting som ja behöver matte, då 
får ja plugga upp de sen, när ja har nåt mål i livet, så jag kan bli motiverad, för nu 
är ja bara sjukt omotiverad å bara hatar matte. 

Existerar det en skuldbeläggning och hur ser den i så fall ut? 

Skuldbeläggningen är, enligt informanternas uttalande tydligt närvarande i deras vardag och 
manifesterar sig på många olika sätt, och flera av ovan citerade yttranden kan även agera illustration 
vad gäller skuldbeläggningen. I informanternas utsagor vad gäller ansvar kan de tydligaste 
tolkningarna av skuldbeläggning anas, men även vem som bär på skulden belyses genom deras synsätt 
kring begreppet ansvar. Annorlunda uttryckt kan det antas att, då ansvar kommer på tal skönjs ofta en 
medveten eller omedveten fråga om skuld. 

Vad gäller kontexten Samhälle, råder det enligt ovan citerade beskrivningar inget tvivel om att de som 
skapat och röstat igenom den nya läroplanen och de nya matematikkurser som den innehåller 
skuldbeläggs av eleverna och därmed på ett abstrakt plan får samhället bära skulden för det glapp som 
beskrivits ovan. Vad gäller kontexten Skola illustreras en skuldbeläggning och bärande av skuld av 
institutionen grundskolan – precis som med kontexten samhälle – med hjälp av de citat som ovan 
beskriver glappet inom samma kontext. Vad gäller kontexten Klassrum finns det en uppsjö av 
beskrivningar för att illustrera hur skuldbeläggningen ser ut. Spår av skuldbeläggning – i 
klassrumskontexten – där beroendesituationer och maktförhållanden existerar märks bl.a. mellan 
elever, då kommentarer som: ”ååh kan du inte det där?” eller ”det där borde du kunnat!” har enligt 
Elin skett bland elever i hennes klassrum. Elin förklarar vidare att ” […] när jag, eeh, asså frågar och 
fortfarande inte förstår, då tar inte jag det med läraren utan, då liksom, då håller jag det för mig själv 
[…]”. Inom samma tema berättar Alice att ”asså, de ä lätt att, eeh, inte våga be om hjälp i såna lägen 
för att man vill visa att, ja, jag är bra, jag kan det här […]” Hon fortsätter däremot med att (som flera 
andra informanter) beskriva ett bra klassrumsklimat ”[…] men det finns inte riktigt den prestigen i, i 
alla fall den här gruppen, jag tycker det har funkat bra å man kan hjälpa varandra, jag kan gå till vem 
som helst i klassen[…]”. I en annan grupp, som anser att deras nuvarande lärare är en stor anledning 
till att de fortfarande har problem med ”högstadiematematiken”, beskriver Maria-Barin hur hon 
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uppfattar att hon blir bemött av klasskamraterna då hon inte kan något som hon borde kunna från 
grundskolan på följande sätt: ”eeh, man blir bemött av väldigt mycket sympati, det [alla informanterna 
i gruppen skrattar] ända man blir bemött av, för alla känner igen sig, å alla tycker att det är svårt […]”. 
Dessa uttalanden beskriver den matematiska lärandemiljön som ett socialt samspel oavsett (av 
informanterna) uppfattat bemötande. 

Vem är det i så fall som bär på skulden? 

Hittills har glappet och skuldbeläggningen (men även vissa exempel på bärandet av skuld) genom 
informanternas utsagor konstaterats och beskrivits. Det återstår dock att tydligare beskriva vem som 
eventuellt får bära på skulden för detta kunskapsglapp mellan de två skolsystemen. På en abstrakt nivå 
kan det antas att samhället i vissa av informanternas ögon får bära på skulden. Visst kan man då tänka 
sig att vår Utbildningsminister går runt och bär på en skuld för att elever i dagens skola har än mer 
försvårade omständigheter i sitt lärande i matematik. Visst kan man också tänka att det finns en del 
andra politiker (och tjänstemän) som känner av och själva anser sig bära delar av skulden. Det kan 
också tänkas att det finns rektorer och personer i ledningsbefattningar som anser sig bära på skulden. 
Inget av dessa antaganden kan dock styrkas utifrån ett elevperspektiv speglat av informanterna i denna 
studie. Vad som däremot kan styrkas genom informanternas yttranden är informanternas syn på 
elevers skuld i frågan de kunskapsluckor som utgör glappet. Genom hierarkisk samhällsordning och 
skolsystem är det i slutändan den enskilda individen (eleven) som krävs ansvar – och därmed skuld för 
eventuellt misslyckande – för den enskilda måluppfyllelsen, t.ex. betyget, vilket i samhällets ögon 
förväntas avklaras på ett godtagbart sätt.   

Vad gäller implementeringen av den nya skolreformen och att lärare tillsammans med elever får bära 
på skulden på grund av att de politiska besluten skapar svårigheter i klassrummet uttalar sig Pela på 
följande sätt:  

[…] det är klart att, eeh, dä ä ju vi elever som får lida av dä hära [ny matematikkurs, 
Matematik 1], lida, eeh, men eeh, asså lärarna tror jag också kanske har det svårt, eftersom 
att dom vet ju inte heller vad det är kursen riktigt innehåller, å typ, dä ä ju nytt för dom 
också, så att det blir liksom kaka på kaka, å allting blir liksom bara skit, typ, känns dä så för 
mig i alla fall. 

En tydlig beskrivning av skuldbeläggning och på att elever kan få bära på skulden för de 
kunskapsluckor som finns uttrycks av Fadime – då frågor rörande bemötande i klassrummet i samband 
med att kunskapsluckor ifrån grundskolan diskuteras – på följande sätt:  

[…] jag tycker inte att jag har bemötts på ett bra sätt, som motiverar mig att vilja lära mig, 
eeh, för att våran lärare, eller, ja våran lärare, hon är så negativ till när man har, säger att 
man inte kan, så, då hon hackar hon ner på en, eller hon ser ner på en […] asså när hon ska 
hjälpa nån, så ä det verkligen att hon är extremt stressad, å, och skyndar iväg och när 
nånting blir för svårt för henne, så går hon iväg, å typ, bara lämnar eleven åt sitt öde. 

Maria-Barin fortsätter med att beskriva sin uppfattning av bemötandet av samma lärare:  

[…] hon förväntar oss att, eller sig, att vi ska kunna exakt allting, å att alla skolor 
[grundskolor] ska ha lärt ut exakt allting på samma sätt, å att det ska va liksom glasklart, 
rent igenom, så att vi bara har att, såhär, korta repetitioner ibland, å sen så ska vi kunna 
exakt allting, helt magiskt. 
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Dua beskriver följande scenario:  

asså jag har känt många gånger när vi haft en genomgång, å sen när jag inte har fattat å 
frågat efter hjälp när vi ska göra talen, att då säger hon [läraren] till mig: ’men det här är en 
genomgång, det här ska du kunna’. Å ja har aldrig sett uträkningen innan förut, å då ä de 
liksom så här bara [läraren]: ’men hallå vad gjorde du i nian?’, liksom å ja bara, asså jag 
hade aldrig nån frånvaro, från speciellt matten eftersom jag ville klara den, men då ä de 
liksom såhär, aah, man känner sig dålig när hon [läraren] säger så asså. 

Ovannämnda citat från Fadime, Maria-Barin och Dua illustrerar att de får bära skulden för eventuella 
kunskapsluckor. Citaten visar dessutom att dessa elever lägger skuld på sin lärare för att de inte 
kommer ifatt med matematiken. Det är dock viktigt att poängtera att ovan citerade yttranden inte 
anspelar på några försök till generaliseringar av samtliga informanters beskrivning av lärare, utan att 
de ska ses som en del av resultatet i studien. Sungul beskriver exempelvis sin syn på bemötandet av 
sin lärare då hon saknar kunskaper från grundskolan: ”[…] asså hon [läraren], hon kan bli sur, men 
inte sådär hela tiden asså, hon, hon gillar att repetera hela tiden […] om vi har glömt bort något så ä de 
bara repetition.” Vidare menar flera av informanterna att de aldrig upplevt något dåligt bemötande av 
sina lärare. Exempelvis beskriver Margit sin syn på bemötande från lärare på följande sätt: ”[…] jag 
tycker, asså att våran lärare, bemöter oss bra om vi inte kan nåt, då förklarar hon det igen liksom, på 
grundnivå, så man lär sig om det, så kan man utveckla det igen liksom.” 

Skuldbeläggningen och bärandet av skulden kan också ske genom att en elev beskyller sig själv. Detta 
kan synliggöras genom följande uttalande av Jennie: ”jag brukar bli arg på mig själv ibland, när jag 
glömmer bort saker (jag: ’varför då?’) därför att, eeh, jag tycker det känns jobbigt när ja ser andra som 
kan de hur enkelt som helst, vilket jag inte kan (jag: ’um’) å då blir ja arg på mig själv.” 

För att tydligt illustrera det beroendeförhållande och den maktfördelning, som existerar i ett klassrum 
mellan lärare och elev – vilket kan tolkas som att en elev kan få bära på skuld – citeras Pela: ”asså jag, 
är verkligen inte en som säger till en lärare, eller, eeh, för att jag har väldigt stor respekt för lärare, för 
att dom, det ä dom som sätter mitt betyg liksom […]”.  

Skuldbeläggning från föräldrar på sina barn kan även leda till att en elev känner att den bär på skulden 
för kunskapsluckor, detta kan t.ex. kan synliggöras genom följande utsaga av Alice:  

[…] min pappa är ganska högt utbildad, å har ganska höga krav, så det kan lätt bli dålig 
stämning, om det ä nånting som inte riktigt funkar som det ska från grundskolan å så, eeh i 
hans mening, men även i min mening såklart eftersom jag inte klarar av det, men ja, det kan 
lätt bli lite dålig stämmning faktiskt, vid middagsbordet å liknande. 

Slutligen kan en skuldbörda även skönjas i hur informanterna ser på motivation och ansvar för vad 
som krävs för att de ska komma ifatt kunskapsmässigt från grundskolan. Om de sedan misslyckas 
säger de sig själva (och ibland tillsammans med läraren och skolan) få bära skulden för det. Detta kan 
illustreras genom Elins och Alice’ utsagor som förklarar deras syn på motivation och ansvaret på 
följande sätt:  

Elin: […] om du verkligen vill lära dig det, då liksom, då gör du det, om du verkligen 
liksom vill lära dig det här ämnet eller sådär, det där ’bråket’ eller det där talet eller så, då 
är det ju upp till dig om du vill liksom lära dig, gå fram till läraren å fråga henne efter 
lektionen, eller ta liksom en seriös genomgång själv […] 
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Alice: asså det funkar inte att bara sitta me utan å ta några initiativ eller nåt ansvar själv, 
utan du har 50 procent eget ansvar, mer än 50, ööh, å ja, om du sitter på lektionerna å så 
utan, utan att ta med dig nåt jobb hemma sen […] (jag: ’du säger 50 procent eller mer, vilka 
har resten av ansvaret?’) eeh, jag tycker att läraren och skolan har ett ansvar, visst ansvar, 
eeh, att eeh, se till att jag får dom förutsättningarna som jag, som jag förväntar mig, av, när 
jag väljer det här gymnasiet. (jag:’um’) Sen ä det ju mitt ansvar å ta hjälp å sånt där, det 
lägger jag på mig själv. 

Flera informanter beskriver hur de själva kämpade med att komma ifatt. Alice beskriver att hon ofta 
efter kursstart i matematik 1 suttit, själv eller tillsammans med sin pappa, och pluggat till klockan tre 
på natten; Sungul beskriver hur hon suttit kvar i skolan till klockan åtta på kvällen och hur hon utanför 
lektionstid knackat på hos lärare eller frågat kompisar för att få hjälp; Noelle beskriver att hon studerat 
väldigt mycket matematik hemma och att hon ofta fått hjälp av sin storebror; Maja berättar att hon gått 
på sommarskola innan gymnasiet och att hon också sökt information på nätet då hon inte har förstått 
och; Tora berättar att hon fått hjälp genom resursstöd – som på hennes skola erbjuds till samtliga 
elever. Även om dessa elever har varit motiverade och tagit ansvar för sina kompletteringar kan det 
skönas att de själva får bära på skulden vid eventuellt misslyckande. De visar även på exempel att det 
finns motiverade elever i den svenska skolan, det bör dock poängteras att nästan allt lärande som de 
beskriver sker som sociala aktiviteter i de olika ”rum” de befinner sig i. 
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Diskussion 

Sammanfattning av resultatet 
I en jämförelse av de två insamlingsmetoderna kan det konstateras att observationerna och 
fokusgruppintervjuerna båda visar på en stor variation av händelser i elevers vardag. Glappet 
synliggörs inte alltid, skuldbeläggning och skuldbörda kan inte heller alltid konstateras på alla nivåer, 
vilket såklart är glädjande i sig. Glappet, skuldbeläggandet och skuldbördan synliggörs dock tydligt 
via båda insamlingsmetoder, främst genom de många exemplen från fokusgruppsintervjuerna.  

Mer specifikt kan det utifrån informanternas beskrivningar och klassrumsobservationerna spåras fyra 
huvudanledningar till varför kunskapsglappet existerar. För det första – inom samhällskontexten – har 
en ny läroplan och nya kurser införts i den svenska skolan vilket skapat en diskrepans mellan de 
tidigare och de nya, både vad gäller stoff och undervisningssätt. För det andra – inom skolkontexten – 
har grundskolan inte ställt tillräckliga krav på eleverna för att förbereda dem inför gymnasiet. För det 
tredje – inom klassrumskontexten – finns det enskilda individer som påverkat kunskapsutveckling, 
exempelvis i undervisningen bristande lärare eller omotiverade/ansvarslösa elever. Och för det fjärde – 
som även denna placeras inom klassrumskontexten – elevers uppfattning om sin nutid, bakgrund och 
framtidsutsikter. Därmed kan det utifrån studiens empiriska material dras slutsatsen att de anledningar 
som beskriver glappet existerar i socialt samspel mellan olika individer i den omgivning som hanterar 
såväl politiskt implementerade beslut som olika maktrelationer mellan individer. Problematiken kan 
därmed tolkas vara bottnad i såväl kollektiva som individbaserade strukturer. 

Dessutom kan det även utifrån informanternas utsagor och klassrumsobservationerna konstateras att 
det existerar en skuldbeläggning och att skulden får bäras (på en abstrakt nivå, alltså ingen faktisk 
person) av samhället, genom de politiska beslut som implementeras i skolan och som tydligt påverkar 
de berörda i klassrumskontexten. Vidare förstås resultatet som att det är den enskilda individen 
(läraren och/eller eleven) som får bära på skulden. Denna skuldbörda tar form i sociala sammanhang i 
klassrumskontexten mellan individer som interagerar med varandra i olika beroendeförhållanden på en 
daglig basis. Maktförhållanden i denna kontext kan avkräva ansvar på den enskilda individen som vid 
ett eventuellt misslyckande får bära skulden för de kunskapsluckor som glappet består av. 

Forskningskvalitet 
För att öka transparensen och stärka forskningskvalitén, innan processen med insamling av det 
empiriska materialet började, upprättades tre dokument angående studien (se bilaga 1, 2 & 3). Detta 
gjordes för att samtliga berörda i materialinsamlingsprocessen skulle få samma information. 
Anledningen till att de finns med som bilagor är att styrka insynen och eventuell upprepning och/eller 
utveckling av studien. Vidare finns bilaga fem och sex med i studien för att synliggöra insamlandet av 
det empiriska materialet. För att kritiskt granska mina egna utgångspunkter har en ständig följeslagare 
i intervjufasen varit frågan om jag ställer ledande frågor, och vad de i så fall gör för resultatet. Jag 
anser mig lyckats undvika detta problem med hjälp av ett relativt strukturerat frågeformulär, där 
följdfrågor oftast tog form av en önskan av olika informanter att förtydliga och utveckla sina 
resonemang snare än specifika frågor som kunde ha tolkats som ledande. I slutet på varje intervju 
frågade jag dessutom informanterna om de uppfattat frågorna och om de ansåg att de fritt fått uttrycka 
sin mening, vilket samtliga tyckt att de fått.  
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Jag började analysarbetet av materialet med att lyssna på varje intervju fyra till fem gånger (utan att 
anteckna) för att ytterligare bekanta mig med informanternas utsagor. På så vis kunde jag sedan vid 
transkribering av de citat som finns med i studien ha en tydligare bild av vem som sagt vad i de olika 
frågorna vilket underlättade navigeringen i ljudinspelningarna. Ytterligare en anledning till att jag 
lyssnade flera gånger på ljudupptagningarna var att jag då kunde upptäcka beskrivningar som jag inte 
uppfattat från intervjuerna i realtid. Med hjälp av detta tillvägagångssätt hoppas jag ha undvikit en 
spegling av materialet fast bunden utifrån tidigare erfarenheter och förutfattade meningar om tänkbart 
resultat. Jag har sedan i resultatet även försökt att lyfta fram så många röster och synpunkter som 
möjligt, för att undvika en skev återgivelse av informanternas utsagor. Jag anser därför att resultatet 
ger en ”sann” bild av det som undersökts och att resultatet täcker hela det område som avsågs 
undersökas: glappet, skuldbeläggning och bärande av skuld. Däremot kan användningen av 
analysverktygen – kontexterna – ifrågasättas, inte minst utifrån en syn av att de begränsat möjliga 
resonemang eller resultat. Det kan dock tänkas att de möjliggjort just resonemang och resultat då 
informationen i fokusgruppsintervjuerna vida överskred den ram som studien består av: glappet, 
skuldbeläggning och bärande av skuld. Man kan följaktligen välja att se glaset som halvtomt, men jag 
väljer att se det som halvfullt då användandet av dessa kontexter skapade mening och struktur i det 
insamlade materialet, även om det kan tänkas att jag på grund av dem missat något. 

 Jag vill dessutom (återigen) påpeka att jag inte anspelar på några generaliseringar om hur elever i 
allmänhet är eller uppfattar sin situation. Inte heller avser jag att (förutom ett fåtal, i studien uppenbara 
tillfällen) att generalisera allmänna slutsatser av informanternas sammanlagda svar utan dessa bör ses 
som enskilda elevers utsagor. Däremot skulle det kunna finnas möjlighet till generaliserande vid en 
utvidgning av materialet, särskilt med avseende på att intervjufrågorna uppmanar informanterna att 
beskriva vad de tror att deras klasskamrater och kompisar anser i frågorna. 

Resultatet i relation till teori och 
forskningsöversikt 
Resultatet visar, precis som forskningsöversikten antyder, ett glapp mellan skolformerna. Det är dock 
av yttersta vikt att påpeka att även de informanter som uppnått sina önskade mål i form av exempelvis 
betyg speglas i glappet, skuldbeläggningen och skuldbördan. Exempelvis visar forskningsöversikten 
att ”19,3 procent av eleverna i årskurs nio fick inte godkänt på nationella provet i matematik 
vårterminen 2011” (Skolverket, 2011). Detta säger dock ingenting om de som klarade det nationella 
provet. Vi kan anta att problem kan återfinnas bland dessa 19,3 procent, vi kan dessutom anta utifrån 
studiens resultat att problem existerar bland fler än de elever som inte klarar de nationella proven. Vad 
gäller den statliga utredningens (SOU:2007:28) betoning av brist på likvärdighet kan det tolkas, precis 
som studiens resultat, som att vissa skolor av de anledningar som nämns kan vara bidragande till ett 
glapp mellan vissa skolor. Här kan en kort förnimmelse av att vissa informanter ansåg att grundskolan 
inte förberett dem, medan andra nämnt att de ansåg att grundskolan var bra men att de glömt bort 
mycket på sommarlovet illustrera denna tolkning. 

Resultatet bekräftar att det matematiska lärandet, precis som Valero (2002a, 2004) skriver, sker i 
sociala sammanhang som sociala aktiviteter, även om det vid enskilda tillfällen finns elever som sitter 
ensamma och arbetar med uppgifter för att stänga de kunskapsluckor som existerat från grundskolan. 
Att skolan (framför allt grundskolan i studiens resultat) sett eleven som ett kognitivt subjekt där 
kunskapsutveckling sker i ”huvudet” på eleven finns det dock flera exempel på. Beskrivningar som 
visats, t.ex. Sunguls’ ”[…] asså i grundskolan så, eeh, vi säger att läraren hade genomgång på 
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lektionen, och så fick alla jobba själva, och den som behövde hjälp fick gå fram till läraren, men asså, 
ingen gjorde såhär, alla bara satt å snackade […]” kan därför ses som en avgörande anledning till 
varför kunskapsluckor existerar. En annan avgörande anledning kan även tillskrivas elevers 
framtidsutsikter. Exempel på dessa utgjordes av Pelas’ uttalande: 

[…] jag vet ju verkligen inte va jag ska göra me mitt liv, å jag tycker matte ä tråkigt just nu, 
å va ja känner att ja, om ja vill bli nånting som ja behöver matte, då får ja plugga upp de 
sen, när ja har nåt mål i livet, så jag kan bli motiverad, för nu är ja bara sjukt omotiverad å 
bara hatar matte.  

Det kan därför utifrån studiens teori om lärande ses som en avgörande nyckel om hur elever som Pela 
bemöts i det matematiska lärandet. Om vi antar att Pela själv – rätt eller orätt – känner att hon får bära 
på skulden för sina misslyckanden, eller avsaknad av matematisk utveckling kan slutsatser dras att 
denna skuldbeläggning inte bidrar till ökad motivation för Pela att engagera sig djupare i och ta ett 
ökat ansvar för sin matematiska kunskapsutveckling i nutid. Det kan därmed ifrågasättas vad som sker 
om utbildningsväsendet i allmänhet och lärare i synnerhet inte tar hänsyn till elevers nutid, bakgrund 
och framtidsutsikter? Det kan argumenteras för att synen på elever som kognitiva subjekt, i alla lägen 
aktiv i sitt lärande, bidrar till att vissa elevers perceptionsförmåga i det sociala sammanhanget stängs 
ner, snarare än att det hos enskilda elever existerar en oförmåga att i en lärandesituation förstå eller 
kunna hantera t.ex. operationell matematik eller matematiska tillämpningar.  

Däremot kan det enligt resultatet konstateras att det finns elever som är aktiva och motiverade i sina 
studier, att de bitvis har studerat själva, bl.a. med hjälp av matematikböcker eller informationssökning 
på internet. Det som Valero (2002a) benämner som myten om den aktiva eleven, och att det istället 
handlar om att elever endast ser matematiken som en liten del av tillvaron, kan då ifrågasättas. Detta 
på grund av det funnits elever bland informanterna som varit intresserade av matematik och tyckt att 
det är roligt, dessutom har de varit aktiva och (kanske) sett matematiken som en avsevärd del av 
tillvaron, där matematikstuderande prioriterats över andra aktiviteter. Däremot finns det enligt studien 
inga motbevis för att matematiskt lärande inte skulle vara en social aktivitet, eftersom elevers 
ensamarbete endast kunnat värderas, och utvecklas i socialt samspel med antingen familjemedlemmar, 
klasskamrater/kompisar eller lärare. Nya frågor som då dyker upp ifrågasätter om synen på eleven ur 
ett svartvitt perspektiv, antingen som motiverad eller inte alls, är trovärdigt? Det kan därför anses 
viktigt att man som lärare utifrån elevens bakgrund, nutid och framtidsutsikter dels kan bedöma hur 
viktig matematiken är för eleven, dels vilken prioritering eleven gör exempelvis vad gäller den 
tidsåtgång som kan tänkas behövas, för att uppnå önskat resultat. 

Matematik är ju inte, som även denna studies resultat konstaterar, ensamt existerande i ett vakuum. 
Således är inte heller den lärandemiljö som undervisning består av det. Undervisning sker i ett socialt 
sammanhang av sociala individer, därmed är det sociala samspelet avgörande för att nå önskade 
resultat. Att då utgå från att elever är aktiva i sitt lärande och som i alla lägen är motiverade att ta sitt 
ansvar i sin utbildning kan då ses en grov felbedömning. Poängen här är kristallklar, jag kan inte utgå 
ifrån att jag som läraren vet orsaken till varför eleven har svårigheter, jag måste därför föra en dialog 
(ett socialt samspel) med eleven  för att avgöra vilken sorts stöd som behövs.  

Resultatet i relation till läraryrket 
Huvudsyftet med studien är såklart en fördjupad kunskap i läraryrket. Vad har jag då lärt mig tack vare 
resultat i denna studie, och hur ska jag ta vara på det i fortsättningen? 
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Utifrån studiens resultat kan det argumenteras för att lärare behöver ha en kompletterande uppsättning 
frågor (till de rent matematiktekniska) i bakfickan för att kunna nå elever och motivera dem att 
intressera sig, samt att ta ett eget ansvar för sin kunskapsutveckling. Frågor som: Vad är matematik?; 
Varför är matematik viktigt?; Varför läser just du matematik?: Kan du komma på fler anledningar?; 
Vilka intressen har du?; Hur kan vi (lärare och elev) hitta en kontaktyta som gör matematik intressant 
för dig? och; Vilket stöd behöver du för att uppnå dina mål? är frågor som knyter an till elevens 
bakgrund, nutid och framtidsutsikter samt till kunskapsutveckling i lärandet.  

Det kan med lättja antas att det inte finns någon universallösning för hur en lärare motiverar elever att 
delta aktivt i en lärandemiljö som gynnar elevens kunskapsutveckling. Det kan dessutom antas att 
lärares sociala kompetens varierar. Även om det bör vara så (vilket vi kan utgå från?) att lärare besitter 
en viss social kompetens är det bl.a. på grund av tidsbrist svårt att föra djupa samtal med varje enskild 
individ i alla lägen – däremot anser jag dessa samtal med fördel föras i mindre grupper eller helklass. 
Det kan därmed argumenteras för att lärare som har en kompletterande arsenal av (som de ovan 
nämnda) frågor, kanske kan så ett frö av motivation och samtidigt visa på ett engagemang om eleven 
som individ och dess livssituation.  

Vidare forskning 
Jag kan se en uppsjö av idéer och frågor framför mig, om vad som skulle kunna vara intressant för 
vidare forskning utifrån ett socio-politiskt perspektiv.  

Min utgångspunkt inför denna studie var att det under en längre tid existerat ett kunskapsglapp mellan 
de båda skolformerna, något som var en uppfattning, vilket därför blev den första uppgiften att 
konstatera. Det jag däremot inte hade räknat med är det glapp som existerar kan antas större än 
tidigare p.g.a. de nya skolreformerna. Som vidare forskning skulle det därför vara spännande att 
noggrannare gå in och undersöka effekten av dessa implementeringar ur ett socio-politiskt perspektiv, 
inte minst för att lära sig om implementeringsproblemen i klassrumskontexten inför nästa reform. 

En annan intressant inriktning skulle vara en motivationsstudie utifrån socio-politisk teori. Vad kan 
sporra elever att motiveras samt att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling? Hur uppfattas elever 
som saknar framtidsutsikter, vad kan lärare göra för att underlätta för dessa elever? Vilka komponenter 
i det sociala sammanhanget, (matematik) klassrummet, är av störst vikt i motivationen för en att elev 
ska se lärandemiljön som utvecklande? 

Hur upplever lärare sin situation i arbetet med implementera politiska beslut i klassrummet? Vilka 
svårigheter, i samspelet, i klassrummet skapar implementeringen? Hur agerar lärare i samspelet med 
eleven om de upplever att de själva bär på en skuld t.ex. genom att inte hinna förstå den nya 
skolreformen tillräckligt snabbt, eller ser sig som ansvariga för att elever misslyckas och blir 
underkända? Hur ser de på samspelet mellan de individer som dagligen hanterar kunskapsluckorna 
som av en eller annan anledning existerar? 

Vad gör skuldbeläggningen och skuldbördan för elevers och/eller lärares syn på matematik som en 
social aktivitet?  

Vilken roll spelar elevdemokratin i dagens klassrum? Hur skulle denna kunna förbättras genom socio-
politisk forskning? 
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Slutord 
Avslutningsvis kan det utifrån studiens resultat konstateras att den svenska skolan är i behov av en 
bredare socio-politisk forskning för att identifiera och skapa motiverande lärandemiljöer för elever och 
lärare. Matematikdidaktisk forskning och undervisningen, borde enligt resultatet av denna studie, 
gynnas av ett fokus på elever som samhällsmedlemmar i första hand med antagande på fler nivåer än i 
(matematik) klassrummet. Det kan därför argumenteras för att ett synliggörande av eleven som 
individ, och inte som ett kognitivt objekt endast motiverat och ansvarstagande i sin skolgång, är det 
bästa sättet att skapa en motiverande lärandemiljö. 
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Bilagor 

Bilaga 1:  
Allmän information om studien och 
materialinsamlingen till lärarna 

• C-uppsats i matematikdidaktik 
• Syftet är att undersöka kunskapsglappet mellan grundskola och gymnasiet i matematik. 
• Jag undrar varför den didaktiska forskningen verkar inställd på forskning om eleven som ett 

kognitivt subjekt, och varför bakgrund och framtidsutsikter inte har en given plats i antagandet 
om hur man ska lära ut matematik.  

 
Jag	  önskar	  göra	  klassrumsobservationer	  	  

• Vid vilken lektion som helst (förutom prov) med elever som läser matte 1a, 1b eller 1c. 
	  

Jag	  önskar	  dessutom	  göra	  fokusgruppintervjuer:	  
• I fokusgrupperna går jag djupare och frågar eleverna om hur de upplever sin 

högstadieutbildning i matematik samt frågar dem hur de uppfattar att kunskapsglappet 
påverkar dem och deras utbildning. Sedan frågar jag också hur de anser sig bli bemötta av sina 
klasskamrater/kompisar, lärare, föräldrar om saknar kunskaper i något som de borde kunna 
från högstadiet, samt vilka attityder de anser är rådande. 

• Jag behöver då fyra personer som du tror passar för att vilja delge sina åsikter om 
problematiken med kunskapsluckor från högstadiet. Jag vill dock poängtera att det inte 
handlar om de sämst presterande, eller minst motiverade, eleverna utan att vilken elev som 
helst (oavsett resultat idag) som haft problem med bristande kunskap från högstadiet är en bra 
kandidat. Dessutom är det viktigt att gruppen om fyra personer inbördes är så harmonisk som 
möjligt. 

• Information + Fokusgruppsintervju kommer att ta max 60 min, jag behöver dessutom tillgång 
till ett grupprum/konferensrum, helst med ett runt bord, där fokusgruppsintervjun kan äga rum 
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Bilaga 2:  
Information från läraren till eleverna inför 
observationerna 
 

• Andreas är en lärarstudent som gör sitt examensarbete. 
• Studien har sin inriktning inom området om hur matematik lärs ut. 
• I examensarbetets syfte innefattas att titta på undervisningen i gymnasiets första 

matematikkurs. 
• Han kommer att sitta där, längst bak i klassrummet, och det som han antecknar och eventuellt 

senare använder sig av i sin studie är självklart 100 % anonymt. 
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Bilaga 3:  
Information från forskaren till eleverna innan 
fokusgruppsintervjuernas början 
För detta har jag avsatt 15 min av totalt 60 min 
 

• Jag välkomnar dem, ställer fram en skål lösgodis, kanske en festis var och presenterar mig, 
samt uttrycker min tacksamhet för att de ställer upp och hjälper mig med mitt examensarbete 
(och att hela samtalet kommer ta max 60 min). 

• Småprat för att skapa en trygg stämning… 
• Villkor för deltagandet, att de är där frivilligt för att delta och att man inte kan ta en paus 

under de max 60 min, men att de kan avbryta sitt deltagande när som helst utan negativa 
påföljder från vare sig mig eller någon annan på skolan.  

• Studiens utformande i färdig version, total anonymitet (förklara hur: alla deltagare på alla de 
olika skolorna får varsitt ett nummer och sedan hittar jag på nya namn, kommer inte att finns 
några kopplingar mellan deras program och skolor, inspelningen kommer inte att presenteras i 
sin helhet, den har bara jag och min handledare tillgång till… etc.) 

• Efter intervjun kommer alla deltagare få skriva på ett intyg att de förstått villkoren för 
intervjun och att de accepterar att materialet används i studien.  

 
• Information	  om	  studien	  och	  fokusgruppens	  syfte:	  

Examensarbetet kommer att handla om hur man ska lära ut matematik och vad som är 
viktigt att tänka på för elever lärare och föräldrar om det finns någon eller några som har 
kunskapsluckor (förklara vad en kunskapslucka är om det behövs) från högstadiet. 
Syftet med fokusgrupperna är att titta på om det finns kunskapsluckor från högstadiet och 
hur man i så fall märker av dessa kunskapsluckor – t.ex. i klassrummet– när man läser den 
första mattekursen på gymnasiet (alltså Matte 1a, 1b eller 1c), det görs bland annat genom att 
se t.ex. till vilka diskussioner och attityder som kan förekomma i klassrummet. Hur ni som 
elever upplever att ni blir bemötta av klasskamrater/kompisar, lärare och föräldrar om ni har 
glömt bort något eller inte har lärt er något som man gjorde på högstadiet. 
	  

Diskussionsklimat: Först får alla en nummerlapp. Sedan får alla svara på fråga 1, var och en för sig i 
turordning, därefter börjar diskussionen med fråga 2 som alla ska delta i och då är det viktigt att du 
sedan i diskussionen ska säga ditt nummer innan du deltar för att jag ska kunna urskilja på 
inspelningen vem som säger vad. När jag senare ställer frågor om någon av er eller era kompisar så 
menar jag alla era kompisar och klasskamrater, alltså inte endast ni fyra som sitter här nu! Och när jag 
också ställer frågor som t.ex. vad tror du, så menar jag att vem som helst av er fyra får svara och 
diskutera. Det är ok att man är överens men det är inte det som är avsikten med intervjun: att alla 
ska/måste tycka lika under tiden vi diskuterar eller efteråt när vi går härifrån. 
 
Praktisk	  information	  om	  inspelning:	  	  
 t.ex. viktigt att inte prata för lågt och samtidigt tydligt så att det hörs på inspelningen, att ingen 
bankar i bordet, tuggar tuggummi med mera…  
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Bilaga 4:  
Intyg 
Härmed bekräftar jag att jag deltagit frivilligt i en ljudinspelad fokusgruppsintervju med vetskapen om 
att jag, innan eller under intervjun, hade kunnat avbryta mitt deltagande utan några negativa påföljder 
från vare sig Andreas Wennblad eller någon annan på min skola. Jag godkänner härmed också att mitt 
deltagande får användas i Andreas examensarbete vid Stockholms universitet, förutsatt att det sker 
anonymt. 
 
 
Fokusgruppnummer:___________ 
Mitt individuella nummer vid intervjun:____________ 

	  
	  
	  

Datum:_________________________ 
	  
	  
	  

 
Underskrift  

	  
	  
	   	   	   	   	  

 
Namnförtydligande 
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Bilaga 5:  
Fokusgruppsfrågor 

1. Nämn en eller flera anledningar till varför du läser/läste matte 1a, 1b eller 1c? 

2. Anser ni att ni var väl förberedd från högstadiet för att klara matte 1a, 1b eller 1c? Tror du 
dina klasskamrater och andra kompisar var väl förberedda? 

3. Gav din högstadieutbildning dig tillräckliga kunskaper i matte för att du ska kunna nå dina 
mål i matte 1a, 1b eller 1c? (eller var du tvungen att komplettera inför/på gymnasiet)  

4. Hur bemöts du av lärare/kompisar/föräldrar om du inte kan eller glömt bort något? Hur 
bemöts dina kompisar? 

5. Har du någonsin varit med om att en lärare/kompisar/föräldrar har sagt att du redan borde 
kunna en/flera saker från högstadiet? 

6. Vad har läraren/kompisen/föräldern i så fall sagt? Har det hänt ofta? Har du någon uppfattning 
om hur ofta? Kan du ge något exempel på vad du eller andra elever sagt och diskuterat om då? 
(förklarande fråga… har någon tex blivit sur, arg, ledsen, har någon försvarat sig eller någon 
annan, har någon sagt att det är någon annans fel, isf vems?) 

7. Vad gör/gjorde ni (alltså själva eller med kompisar eller i klassrummet) för att återuppta 
kunskap i matematiken, om någon/några glömt eller inte lärt sig högstadiet? 

8. Hur reagerar dina kompisar/lärare om du eller någon av dina kompisar i klassrummet vill få 
förklarat något som de inte förstått en gång till eller på ett annat sätt? Kan ni beskriva några 
olika exempel? 

 

Följdfrågor	  och	  uppföljningsfrågor	  	  

Du sa att… har jag förstått dig rätt om jag säger att… kan du utveckla/beskriva mer? Är det någon 
annan som tänker annorlunda? Är det någon som kan nämna fler exempel? Håller alla med? Är det 
någon som tycker annorlunda? Varför tror du att det är/ har varit så… 	  
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Bilaga 6:  
Observationsmall vid klassrumsobservationer 
 
Observatörens namn: _________________________________________________________ 

Plats, tid och datum för observation: _____________________________________________ 

Beskrivning av de observerade (och antal): ________________________________________ 

 

1. Lista på bemötande, då kunskapsluckor från högstadiet berörs, under tiden observationen sker. 
(t.ex. dåligt, uppgivet, bra, entusiastiskt)  

 

 

 

 

 

2. Lista på uttryck från lärare/elever… (t.ex. det borde du kunnat, det där gjorde ni på högstadiet, 
kan du inte det där, meh kom igen nu det där har vi ju gått igenom. Vad bra att du frågade, då 
går vi igenom det igen). 

 

 

 

 

 

Följande struktur användes i kombination med skapande av de 2 listorna ovan: 

Händelse + Tid Lärarens/Elevens agerande Lärarens/Annan elevs agerande
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