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Sammanfattning 

Individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen är några av de dokumentationer som 

skolan är skyldig att upprätta, vars innehåll och språk kan avgöra hur texten uppfattas av de som läser 

dem. Forskning visar att elevers lärande kan påverkas av hur deras lärare skriver om dem, såväl 

kunskaps- som språkmässigt (Andréasson & Asplund-Carlsson, 2009; Asp-Onsjö, 2011). I rapporter 

från Skolverket (2010) och Skolinspektionen (2011), upprättade vid deras tillsyn av specialskolan för 

döva elever och elever med hörselnedsättning, visar det sig att ett flertal brister finns i 

dokumentationerna som gör att de inte uppfyller författandets krav. De anmärkningar som gjordes var, 

bland annat, att dokumentationerna inte var kunskaps- eller målorienterade samt att det saknades 

information om vilka insatser skolan skulle göra för att eleven skulle få förutsättningar för att nå de 

uppsatta målen. 

Syftet med detta självständiga arbete är att analysera skriftliga omdömen och framåtsyftande 

planeringar från höstterminen 2011 till vårterminen 2015, som upprättats för lågstadieelever på 

specialskolan för döva elever och elever med hörselnedsättning, i ämnet matematik. De områden där 

frågeställningarna har sin utgångspunkt och där fokus för analysen ligger är språkbruk, innehåll i 

förhållande till kursplanen samt måluppfyllelse 

Resultatet visar att språket i dokumentationerna rent generellt inte är anpassade efter lågstadieelever, 

framförallt gällande de döva elever och elever med hörselnedsättning som har ett annat modersmål än 

svenska, trots att lärare skriver med elever som mottagare. Innehållsmässigt är det inte givet att 

kunskapskraven ligger till grund för lärares summativa och formativa bedömningar, istället utgår dessa 

från andra kriterier som t.ex. elevens tempo och självständighet. Om eleven uppnår kunskapskraven 

eller inte, visar sig vara otydligt i de framåtsyftande planeringar där de förtryckta kryssalternativen för 

måluppfyllelse saknas i blanketten.  

I diskussionen lyfts några aspekter som kan utveckla den skriftliga dokumentationen på specialskolan, 

bland annat hur lärares omdömen kan bidra positivt till elevens kunskapsutveckling med stöd av det 

befintliga, men än så länge tunna, forskningsunderlaget inom döva elever och elever med 

hörselnedsättning samt erfarenhetsbeprövad kompetens inom området. 
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Inledning 

Inom skolvärlden produceras det en stor mängd texter i och med att skollagen kräver att varje elev ska 

ha en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) upprättad varje år, i de fall där betyg inte ges 

(Skolverket, 2013b). När lärare skriver omdömen och formulerar sig i ord om sina elevers 

kunskapsutveckling, kan ordvalen påverka läsarens föreställningar och uppfattning om eleven ifråga. 

Detta gäller inte minst när eleven själv är läsaren och då tar del av andras beskrivningar av eleven och 

dennes kunskapsutveckling i alla ämnen, minst en gång varje år. Det innebär ett etiskt ansvar för 

läraren som med sin professionalism hela tiden måste kunna hantera uppgiften på ett sådant sätt att 

elevens integritet skyddas, samtidigt som dokumentationerna ska göras levande och påvisa tydliga 

kopplingar till läroplanen samt konkretiseras i undervisningen (Andréasson & Asplund-Carlsson, 

2009). I vårt moderna samhälle är det rent generellt så att texter dominerar i allt högre utsträckning, i 

alla möjliga sammanhang; från sociala medier på det privata planet till dokumentationsskyldigheten 

inom den offentliga sektorn (Asp-Onsjö, 2011). Därför kan det vara intressant att studera de texter 

som finns, vad som står i dem och hur de kan tolkas (Widén 2009; Backman, 2008).   

Två exempel på elevdokumentationer som enligt Skollagen ska upprättas i det obligatoriska 

skolväsendet, är skriftliga omdömen och framåtsyftande planering, som tillsammans utgör en elevs 

IUP. Ett av de huvudsakliga syftena med att upprätta elevdokumentationer är att de ska komma till 

användning som ett utvärderings- och uppföljningsstöd av elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 

2010). Enligt offentlighetsprincipen är all dokumentation inom kommunala och statliga skolor 

allmänna handlingar, så länge de inte omfattas av sekretesslagen, vilket innebär att vem som helst har 

rätt att ta del av dem (Skolverket, 2013a).  

 

I en rapport från Skolverket (2010) framkommer det att elevers personlighet och beteenden är vanligt 

återkommande inslag i skriftliga omdömen och att det råder en osäkerhet bland lärare, främst de som 

undervisar år 1-6, gällande hur elevers kunskaper ska bedömas. Detta visar att de skriftliga omdömena, 

trots Skolverkets stödinsatser för lärare ifråga om dokumentationsskrivandet, inte uppfyller sitt syfte 

och inte heller håller tillräckligt hög kvalitet. 

 

Året efter Skolverkets rapport, i april 2011, kom Skolinspektionens rapport ut efter en tillsyn av 

specialskolan. Rapporten från Skolinspektionen visar på brister i skriftliga omdömen och IUP inom 

specialskolan, där sex av åtta skolor ansågs vara i behov av att utveckla dokumentationens innehåll för 

att ge en tydligare koppling till läroplanen. Det framkom även i denna rapport att lärarna hade lägre 

förväntningar på specialskolelever vid bedömningen av deras kunskaper, som inte motsvarade de 

nationella kunskapsmålen för specialskolan. 
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Begreppsdefinitioner 

 

Elever med hörselnedsättning 

Dövhet, hörselskada och hörselnedsättning är några begrepp som beskriver en form av försämrad 

hörsel. Benämningarna i sig ger ingen rättvis beskrivning av hur dålig hörseln är. Till exempel ett dövt 

barn kan höra med hjälp av cocleaimplantat (CI) eller hörapparat. Idag har specialskolan  

 Döva elever som varken hör eller pratar och har teckenspråk som första språk,  

 Elever med hörselnedsättning som kan höra enbart med hörhjälpmedel som har teckenspråk 

som första eller andra språk,  

 Elever med hörselnedsättning som kan höra med eller utan hörhjälpmedel och har teckenspråk 

som första eller andra språk. 

 Hörande elever med andra funktionsnedsättningar som av olika orsaker har teckenspråk som 

första eller andra språk. 

FN:s konventioner föreskriver bland annat att man ska ta person ifråga före sin funktionsnedsättning. 

Utifrån detta har Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutat att använda vissa skrivregler när man 

specificerar elevers funktionsnedsättning där formuleringen inte ska vara "hörselskadat barn" utan 

istället vara "barn med hörselnedsättning". (www.spsm.se). I samma veva innebär att vara döv mycket 

mer än avsaknaden av hörsel. Döva är en grupp som har eget språk, kultur och traditioner vilket utgör 

viktiga delar i en identitet som enligt barnkonventionerna ska bevaras (www.unicef.se). Av den 

anledningen är ”döva barn” att föredra framför ”barn med dövhet”. 

Eftersom i denna studie har hörselgraden ingen betydelse, används benämningen ”döva barn och barn 

med hörselnedsättning”. I läroplanen och kursplanerna står det dock fortfarande ”döva och 

hörselskadade elever”. 

Teckenspråk som första och andra språk 

Parallellt med den tekniska utvecklingen har svenskt teckenspråk etablerats som ett andraspråk för 

döva som har ett annat förstaspråk/modersmål. Enligt Schönström (föreläsning, 13-15 juni 2013) 

börjar alltfler ha teckenspråk som andra språk. Dock är det fortfarande ett nytt forskningsområde och 

det finns ingen kursplan i teckenspråk som andra språk i läroplanen för specialskolan för döva elever 

och elever med hörselnedsättning. Däremot finns det en annan variant i form av teckenspråk för 

nybörjare. 

Bakgrund 

Specialskola för döva elever och elever med 

hörselnedsättning 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är huvudman för åtta regionala specialskolor varav fem 

är för döva elever och elever med hörselnedsättning; Östervångsskolan i Lund, Vänerskolan i 

Vänersborg, Birgittaskolan i Örebro, Manillaskolan i Stockholm och Kristinaskolan i Härnösand. Alla 

http://www.spsm.se/
http://www.unicef.se/
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fem har tvåspråkig undervisning; svenskt teckenspråk och talad/skriven svenska, där elever ges 

möjlighet att växla mellan språken. Lokalerna har bra akustik samt är utrustade med hörhjälpmedel 

(SPSM, 2014). 

 

På myndighetens hemsida står det:  

Våra specialskolor tar emot elever som behöver ett alternativ till den vanliga grundskolan. Eleverna 

som går sin skolgång hos oss erbjuds en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla 

kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer. 

                  (SPSM, 2014, Hämtad den 2015-04-08) 

 

Döva barn och barn med hörselnedsättning behöver både teckenspråk och svenska för att kunna 

utvecklas och bli fullt delaktiga i samhället, vilket specialskolan erbjuder. Med specialskolans 

kunskaper om behov utifrån hörselnedsättning och tvåspråkighet har döva elever och elever med 

hörselnedsättning tillgång till en likvärdig utbildning. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) betonar att 

tvåspråkigheten är nödvändig för delaktigheten. På deras hemsida står det: 

De båda språken svenska och svenskt teckenspråk fyller olika funktioner för dem som inte hör. 

Teckenspråket behövs för att kunna kommunicera och därigenom få kunskap, testa sina tankar och 

utvecklas socialt, kunskapsmässigt och känslomässigt. Det skrivna svenska språket behövs även för 

att kommunicera, söka kunskap och ta del av information. Detta gäller också för talad svenska för 

dem som hör eller har lite hörselrester kvar. Båda språken behövs alltså för att få full delaktighet i 

samhället. 

 (SDR, 2015, Hämtad den 2015-04-20 ) 

 

Teckenspråk uppfyller en viktig funktion i vardagskommunikationen, då det är ett språk som fungerar 

i alla miljöer och sammanhang, oavsett om man är döv, har hörselnedsättning eller är fullt hörande och 

med eller utan hörhjälpmedel. 

 

Alla specialskolor erbjuder grundskoleutbildning från förskoleklass upp till årskurs 10 och har 

avsevärt färre elever än på kommunala skolor. Elevunderlaget varierar från specialskola till 

specialskola, rent generellt är elevgruppen mer heterogen än i grundskolorna. Eleverna har fått olika 

start i livet beroende på ursprung och språk samt är geografiskt utspridda. Enligt skolverkets statistik 

för läsåret 2014/2015 har specialskolan ca 360 elever totalt med från ca 30 elever till 120 elever per 

skola, vilket innebär att klasserna oftast är relativt små. Lärartätheten ligger på ca 3-4 elever per lärare. 

(www.skolverket.se). 

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (LSPEC11) 

 

Läroplanen för specialskolan är uppbyggd på samma sätt som läroplanen för grundskolan och 

innehållet är i stort sett detsamma. Flertalet ämnen är desamma inom special- och grundskola, men till 

skillnad från den nioåriga skolgången i grundskolan är specialskolans skolgång tioårig. Detta gör att 

det centrala innehållet och kunskapskraven i gemensamma ämnen är förskjutna med ett år i 

specialskolan. Det som ska ha gåtts igenom och uppnåtts i slutet av årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan 

gäller för årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan. Läroplanen för specialskolan innehåller, utöver de ämnen 

http://www.skolverket.se/
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som är gemensamma med grundskolans kursplaner; svenska för döva och hörselskadade, engelska för 

döva och hörselskadade, teckenspråk för döva och hörselskadade, moderna språk för döva och 

hörselskadade, rörelse och drama samt kursplaner för döva och hörselskadade elever med 

utvecklingsstörning (www.skolverket.se). 

Kursplan i matematik 

I ämnet matematik är kursplanen i LSPEC11 densamma som i LGR11. Likaså i andra ämnen består 

kursplanen i matematik av tre huvuddelar: syften, centralt innehåll och kunskapskrav. 

Syftestexten för matematikämnet sammanfattas i kursplanen så här: 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att  

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,  

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,  

 föra och följa matematiska resonemang, och  

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

                     (Skolverket, 2011) 

De fem punkterna är dessa förmågor som elever, genom undervisningen i matematik, ska utveckla från 

årskurs 1 till 10. Centralt innehåll tar upp de olika innehållsområden som är väsentliga att arbeta med i 

matematik och är uppdelade i år 1-4, 5-7 och 8-10. Syftena tillsammans med centrala innehållet 

bygger upp kunskapskraven, som elever minst ska uppnå i slutet av år 4, år 7 respektive år 10. 

 

            
 

                                                                                                                               (Skolverket, 2013c) 

 

Elevernas matematiska kunskaper ska bedömas utifrån kriterierna i kunskapskraven. För år 1-4 finns 

det enbart kunskapskrav för godtagbara kunskaper som ska uppnås i slutet av år 4. Medan för de 

högre årskurserna är kunskapskraven uppdelade i tre nivåer, tillika betygskriterier (Skolverket, 2011). 

I undervisningen arbetar eleven oftast med flera matematiska förmågor samtidigt i ett och samma 

arbetsområde. De olika förmågorna sammanflätas och överlappar varandra (Skolverket, 2013c).  

Centralt innehåll står för vad undervisningen ska innehålla. Utifrån det centrala innehållet ska eleven 

ges förutsättningar för att utveckla de olika förmågorna enligt kunskapskraven. T ex området ur 

centrala innehållet addition och subtraktion med svaren inom heltalsområdet 0-200 kan 

http://www.skolverket.se/
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undervisningen utveckla förmågorna att: formulera ett matematiskt problem; räkna ut; välja och 

värdera metoder; beskriva tillvägagångssätt; föra resonemang om resultatets rimlighet; beskriva 

relation mellan addition och subtraktion samt använda konkret material, bilder, symboler och andra 

uttrycksformer. 

Nya krav och bestämmelser 

Skollagen, som styr skolans verksamhet, är i ständig förändring genom att olika bestämmelser 

revideras, tas bort eller införs. Detta görs för att skolan ska ligga i linje med samhällsutvecklingen. 

Enligt läroplanens första del skall grundskolan tillika specialskolan arbeta efter de demokratiska 

värderingar som är i enlighet med det svenska samhället samt utbilda barn och ungdomar till unika 

samhällsmedborgare (Skolverket, 2011). Skolan styrs hela tiden av kraven uppifrån, från regeringens 

beslut om hur skollagen ska omarbetas för att utveckla den svenska skolan. Varje beslut innebär 

förändringar för de enskilda skolorna vilket påverkar deras arbete på olika sätt. Det kan variera från 

skola till skola hur ett förändringsarbete fortskrider beroende på hur rektor väljer att genomföra det. 

Skolverkets utvärdering av skolans arbete med skriftliga omdömen och IUP ett år efter reformen visar 

att de skolor som deltog i utvärderingen befann sig i olika utvecklingsfaser p g a att de hade valt olika 

vägar (Skolverket, 2010).  

I början av 1990-talet genomfördes en decentralisering av skolan, där ansvaret för skolan överfördes 

från staten till respektive kommun, med resultatet att det blev varje enskild skolas ansvar att utvärdera 

och följa upp sina elevers kunskapsutveckling. Dessutom ombildades Skolöverstyrelsen till Skolverket 

och uppgifterna övergick från dåvarande reglering och kontroll av skolan till uppföljning och 

utvärdering (Andréasson & Asplund-Carlsson, 2009). Sedan kravet på en skriftlig IUP i samband med 

utvecklingssamtal infördes i januari 2006 har det kommit nya bestämmelser som inneburit ytterligare 

förändringar för de svenska skolorna. De beslut som regeringen fattat under det senaste decenniet kan 

enligt rapporten från Skolverket (2010) och Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtal 

och skriftliga omdömen (2013a) sammanfattas så här: 

 

Tabell 1 

Årtal Nya bestämmelser Riktlinjer 

1995 Utvecklingssamtal ersätter kvartssamtal 

och ska ha karaktären av ett trepartssamtal 

mellan lärare, elev och vårdnadshavare 

Elevens fortsatta utveckling står i fokus. 

Januari 

2006 

En skriftlig individuell utvecklingsplan ska 

upprättas varje termin för varje elev i 

samband med utvecklingssamtal. 

Planen skall inte vara betygsliknande. 

Hösten 

2008 

IUP ska innefattas av skriftliga omdömen 

från varje undervisande ämneslärare med 

information om elevens kunskaper som 

sedan utgör ett underlag för 

utvecklingssamtal. 

Förutom en framåtsyftande plan över elevens 

generella utveckling ska fokus även ligga på 

elevens kunskapsutveckling inom varje enskilt 

ämne. Skriftliga omdömen ska vara 

tillbakablickande (summativa) och IUP 

framåtsyftande (formativa). 

Betygsliknande utformning är tillåten. 

Hösten 

2013 

Kravet på skriftliga IUP avskaffas helt i de 

klasser som får betyg och för de som inte 

får betyg ska skriftliga IUP upprättas en 

Utvecklingssamtal får en utökad roll – den 

muntliga information som lämnas ut under 

samtalet ersätter den som tidigare gavs i den 
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gång per läsår istället för det tidigare 

kravet om en gång per termin. 

skriftliga IUP. 

 

Det är främst rektors ansvar att se till att skolan följer bestämmelserna, t ex genom att ge lärare 

förutsättningar i arbetet för att följa upp och dokumentera. Skolverket har gett ut stöd- och 

kommentarmaterial i syfte att underlätta för skolan att uppfylla kraven och för att minska belastningen 

på lärarnas administrativa arbete. Färdiga mallar har utvecklats, som ett ytterligare sätt att stödja 

lärarnas dokumentationsarbete (Skolverket, 2010; Skolverket, 2013a). Hur, och i vilken utsträckning, 

stödmaterialet och mallarna används är upp till varje kommun, skola och rektor att avgöra. SPSM har 

utformat processen Framtagande av omdömen inför utvecklingssamtal samt skriftliga IUP:er som 

specialskolorna ombeds att följa vid dokumentationsarbetet (se bilaga 1). Myndigheten har dessutom 

gjort en riskanalys där det diskuterats vilka olika risker som kan förekomma vid utarbetandet av 

skriftliga omdömen och IUP samt utsett ansvariga för eventuella åtgärder, som finns bifogat 

(www.spsm.se). Gemensamma blanketter och checklistor har också tagits fram, som alla 

yrkesverksamma lärare inom myndigheten har tillgång till via SPSM:s intranät.  

Utvecklingssamtal och skriftliga IUP 

Enligt Skolverkets senaste allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga IUP:n skall läraren 

formulera sig så att planen: 

 stärker elevens och vårdnadshavarens delaktighet för att ge 

eleven ökade möjligheter att ta ansvar för sin utbildning, 

 

 utgår från lärarens sammanställda information om elevens 

kunskaper i förhållande till kunskapskraven, 

 ger tydlig information om eleven riskerar att inte nå upp till 

kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts, 

 utgår från elevens styrkor, förutsättningar och intressen och 

uttrycker positiva förväntningar på eleven med tilltro till elevens 

möjligheter att utvecklas, 

 tydliggör vilket ansvar skolan, eleven och vårdnadshavaren har för 

att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt 

som möjligt inom ramen för läroplanen, samt 

 tar hänsyn till elevens integritet. 

(Skolverket, s. 18, 2013a) 

 

Grundskoleförordningen tillika Skollagen föreskriver att varje elev och deras vårdnadshavare har rätt 

till fortlöpande information, bland annat genom utvecklingssamtal och den skriftliga IUP:n, om 

elevens utveckling i relation till läroplan och kursplaner (Skolverket, 2013b). Information som lämnas 

ut både muntligt och skriftligt är ett sätt för skolan att förtydliga information till eleven, 

vårdnadshavare, lärare samt rektor rörande elevens kunskapsutveckling och de insatser som behövs för 

att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. 

Skriftliga omdömen, som är en del av elevens IUP, ska upprättas av undervisande ämneslärare i 

http://www.spsm.se/
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respektive ämne med syfte att ge information om elevens nuvarande kunskaper och förmågor i 

förhållande till kursplanen för det aktuella ämnet. Detta utgör sedan ett underlag för 

utvecklingssamtalet såväl som den framåtsyftande planeringen i IUP:n. Om rektor så beslutar kan även 

ett omdöme om elevens sociala utveckling även ges, d v s elevens utveckling i förhållande till 

läroplanens andra del (Skolverket, 2013a; Skolverket, 2013b). Såväl kommunala grundskolor som 

specialskolor för döva elever och elever med hörselnedsättning har, enligt de senaste bestämmelserna 

som infördes hösten 2013, skyldighet att i samband med utvecklingssamtal upprätta IUP med skriftliga 

omdömen för alla elever, som inte har betyg, minst en gång varje läsår. För specialskolan gäller 

obligatorisk dokumentation för elever i årskurs 1-6.  

Enligt bestämmelserna är skriftliga IUP:er inget betygsunderlag, dock får de ha en betygsliknande 

utformning. Betygskriterierna och beteckningarna E, C och A bör inte blandas in. 

 

De omdömen som ges i den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska inte likställas med betyg, även om de 

till formen kan likna betyg. Betyg är ett nationellt formaliserat och standardiserat omdöme om en elevs 

kunskaper med fastställda beteckningar. Lärare bör därför inte använda den nationella betygsskalan i 

utvecklingsplanen (2013b, s. 22). 

Litteraturgenomgång 

Litteraturinsamling 

En del av litteraturen som bearbetas i denna studie har använts under speciallärarutbildningen. 

Aktuella arbetsmaterial, såväl styrdokument som stödmaterial, har hämtats ut från Skolverkets 

hemsida. Vetenskapliga artiklar har sökts via databaserna ERIC, MEDLINE och CINAHL via 

Stockholms universitetsbibliotek, där sökningen varit begränsad till granskade vetenskapliga artiklar 

(”peer-reviewed”) samt högst 10 år gamla artiklar för att sålla fram de mest aktuella. Forskning inom 

döv- och hörselområdet är väldigt begränsat. För att få en bredare tillgång till artiklar har sökningen 

utökats med riktning mot bedömning och utveckling i allmänhet. I sökningen användes följande 

sökord: development plan, IEP, deaf, hard of hearing, mathematic, success, evidencebased practice.  

Genom att läsa abstract på de träffar som sökningarna gav, gjordes sedan ett urval baserat på 

relevansen för denna studie. Flera artiklar handlade om personer med flerfunktionsnedsättningar 

utöver hörselnedsättning, vilket inte är relevant för denna studie. Fokus lades i första hand på skriftlig 

dokumentation, bedömning av och för matematikinlärning samt framsteg inom skolmatematiken bland 

döva elever och elever med hörselnedsättning. 

Matematikinlärning hos döva barn och barn med 

hörselnedsättning 

En rapport från år 2007 av Specialskolemyndigheten (SPM) visar att en större andel av döva elever 

och elever med hörselnedsättning inte uppnår målen i matematik jämfört med grundskolan:  

En hörselnedsättning, oavsett skolform, tycks skapa försämrade möjligheter för eleven att nå målen. (SPM, 2007, 

s. 40)  
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Det är dock inte hörselnedsättningen i sig som utgör hinder för matematikutvecklingen. Det är andra 

faktorer som spelar roll för den låga måluppfyllelsen. Av de forskningsresultat som finns om 

matematikutveckling hos döva elever och elever med hörselnedsättning, är forskare enade om att 

elevgruppen har den kognitiva potentialen för att nå framsteg i matematik och att det därför är rimligt 

att ha höga förväntningar på barnen (Foisack, Pagliaro & Kelly, 2013; Luckner,Slike & Johnson, 

2012; Roos, 2009). Vidare menar Foisack m.fl. (2013), vars resultat för övrigt är likstämmigt med 

tidigare internationella forskning (Se Nunes, 2005; Swanwick, Oddy & Roper, 2005 och Powers, 

2000), att elevers bakgrund inte heller är avgörande för kunskapsutvecklingen i matematik. Forskare 

har alltmer intresserat sig för hur skolan arbetar med matematik för döva elever och elever med 

hörselnedsättning, bland annat hur lärare undervisar i ämnet och vilka förväntningar de har på sina 

elever. Skolan betyder mer för matematikinlärningen hos döva elever och elever med 

hörselnedsättning än för övriga elever (Foisack m.fl., 2013; Luckner m.fl., 2012; Swanwick m.fl., 

2005).  

 

McIntosh (2008) menar att matematiksvårigheter hos elever i allmänt beror på bristande erfarenhet hos 

lärare eller otillräcklig undervisning. För att elever ska lära sig bäst i matematik behöver de arbeta med 

utmaningar och problem med konkret material. De bör stimuleras till att samtala med varandra, och 

med läraren, om vad de gör på lektionerna och därigenom utveckla sin förmåga att beskriva sina 

tankegångar, istället för att lyssna till de förklaringar och regler som visat sig vara dominerande inslag 

i undervisningen. Självständigt arbete i böcker ger inte samma utvecklingsmöjligheter som samtal och 

laborativt arbetssätt, särskilt för yngre barn som har svårigheter på grundläggande nivå (McIntosh, 

2008). I undervisning för döva elever och elever med hörselnedsättning behöver lärare dessutom ha 

kunskaper om döva barn och barn med hörselnedsättning och deras behov. Med rätt kunskap om döva 

elever och elever med hörselnedsättning skapas också kunskap hos lärare vilken funktion tekniska 

hjälpmedel har samt orsaker till varför döva elever och elever med hörselnedsättning kan börja skolan 

med språkförseningar, kunskapsluckor (i allmänbildning), outvecklade inlärningsstrategier och/eller 

bristfälliga sociala färdigheter (Luckner m.fl., 2012). Med rätt kunskaper har lärare bättre 

förutsättningar för att ge döva elever och elever med hörselnedsättning en bra utbildning. 

Språket är nyckeln till lärandet. Tidig språkinlärning leder till att den kognitiva förmågan utvecklas 

och det är de första levnadsåren som utgör den så kallade "kritiska perioden" i barnets språkutveckling 

(Bjar & Liberg, 2010). Om barnet inte fått god språkstimulans under den första perioden i livet kan det 

leda till en avvikande språkutveckling hos barnet, vilket också kan ha negativ påverkan på den 

kognitiva utvecklingen. Dövhet eller hörselnedsättning hos barn behöver upptäckas i tid för att barnet 

ska få en så tidig språkstimulans som möjligt. Forskning visar att DHHB får bättre språkutveckling om 

de får lära sig teckenspråk och svenska parallellt, vilket kan ske utan att något av språken blir lidande 

(Roos, 2009; Uhlén, Bergman, Hägg & Eriksson, 2005). Forskare menar att avsaknaden av hörsel kan 

kompenseras och att det då är väsentligt att kombinera flera alternativa språk för att maximera barnets 

möjlighet till kunskap- och informationsinhämtning (Marschark & Hauser, 2012; Roos, 2009). I 

Sverige är svenskt teckenspråk och svenska lika viktiga för barn med hörselnedsättning för att kunna 

utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt. Dövas begränsade tillgång till vardagskommunikation 

och annan information som vanligtvis tas in via hörseln, t.ex. via tv och radio, hindrar möjligheten till 

inlärning av matematiska begrepp (Swanwick m.fl., 2005). Kunskaper som förmedlas och som barn 

lär sig utanför skolan, via olika informationskanaler såväl som i möten med människor, har betydelse 

för den fortsatta inlärningen. Brister i teckenspråk hos döva elever och elever med hörselnedsättning, 

som har teckenspråk som modersmål, kan påverka inlärningen negativt (Preisler, Tvingstedt & 
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Ahlström, 2003).  

För att kunna ta till sig matematisk information, använda matematiska begrepp och argumentera 

behövs språkkunskaper, för döva elever och elever med hörselnedsättning behövs dessa kunskaper i 

teckenspråk likväl som i svenska. En naturvetenskaplig studie har visat att döva barn har sämre 

begreppsförståelse jämfört med hörande barn i samma ålder. Döva barn ser ord som isolerade begrepp 

istället för i sammanhang (Molander, Halldén & Lindahl, 2010). Den försenade språkutvecklingen 

påverkar kunskapsutvecklingen i ämnet matematik i skolan, inte för att själva språket utgör hinder i 

undervisningen utan det är barnets begränsade begreppsliga förmåga gör det. Många gånger möter 

barn begrepp först i skolan, begrepp som hörande barn redan stött på utanför skolan och dessutom 

flertalet gånger (Kritzer, 2012). Det kan handla om vanliga matematiska vardagsbegrepp som 

”storlek”, ”jämföra”, ”snabbast”, osv. Preisler, Tvingstedt & Ahlström (2003) tar upp i sin studie om 

skolsituation för barn med CI att det kan handla om stora skillnader mellan specialskolelever i fråga 

om kunskapsnivå och inlärningsstrategier. Vidare menar forskarna att det kan finnas samband mellan 

läsförmåga och matematikinlärning, barn med god begreppsbildningsförmåga har lättare för att lära sig 

matematik.  

Även om barnet får lära sig och skapa en förståelse för vad begreppen betyder när det börjar skolan, 

blir varken kunskapen eller förståelsen lika nyanserad som när barnet fått möta begreppet tidigare och 

i andra sammanhang än i skolan. Brister i begreppsförståelse har visat sig, rent generellt, vara en av de 

främsta bakomliggande orsakerna till matematiksvårigheter. Elevers missuppfattningar kan leda till att 

deras matematikutveckling går åt fel håll (McIntosh, 2008). Elever som påvisar svårigheter i 

matematik måste fångas upp så tidigt som möjligt och få stöd i att tillgodogöra sig matematikens 

begreppsvärld. Det är viktigt att bjuda in barnet i matematikens kultur så tidigt som möjligt och göra 

den begriplig på barnets nivå (Malmer, 2002; Pettersson, 2010).  

Kritzers (2012) studie om en pojke med hörselnedsättning visar att god kommunikation och stimulans 

hemifrån har betydelse för kunskapsutvecklingen i matematik. Hon betonar vikten av att introducera 

matematik för barn redan vid förskoleåldern. Normalhörande barn har matematiska kunskaper och 

färdigheter innan de börjar skolan (Krtizer, 2012). 

 

Förutom begreppsutvecklingen påverkar barnets tillgång till språk, som sagt, utvecklingen även av 

andra förmågor, t.ex. den sociala förmågan, inlärningsförmågan och förmågan att uppfatta omvärlden. 

Om språket blir ett hinder i barnets liv uppstår kommunikationssvårigheter som gör att barnet inte 

förstår eller hänger med i det som händer i omvärlden. Det hämmar då barnets möjligheter att förstå 

och hantera olika sociala händelser i vardagen, som kan handla om allt från förhållningssätt till 

strategier för att lösa konflikter (Marschark & Hauser, 2012). Barn, som istället får språkstimulans 

tidigt, får bättre förutsättningar för att utveckla dessa förmågor att hantera vardagen vilka i sin tur mer 

eller mindre påverkar matematikinlärningen.  

Matematikundervisningens innehåll och upplägg 

 

Forskningsresultat visar bland annat på att döva elever och elever med hörselnedsättning inte ges rätt 

förutsättningar för att utvecklas i ämnet matematik. Trots att det finns studier som visar på vilken 

betydelse hemmet har för barnets utveckling i matematik utgör även skolans arbete en avgörande 

faktor för kunskapsutvecklingen (Foisack m.fl., 2013; Luckner m.fl., 2012; Swanwick m.fl., 2005). 

Matematik är enligt Nationalencyklopedin (2015): ”En abstrakt och generell vetenskap för 

problemlösning och metodutveckling” (www.ne.se, hämtad den 2015-05-14). Matematik baseras på 

http://www.ne.se/
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konkret och praktisk tillämpning som att bestämma antal, mäta och lösa problem för att människan ska 

klara av sitt vardagsliv. Också finns det en annan slags matematik, en abstraktion, med eget språk och 

förklaras med stöd av matematiska teorier och modeller. Inte allt i matematik kan konkretiseras utan 

matematik ska, i många avseenden, vara och förblir abstrakt. Undervisningen är viktig för hur elever 

uppfattar matematik och hur deras matematiska förmågor fortsätter utvecklas (Van Oers, 2001). 

Införandet av läroplanen för grundskolan (Lpo94) har delvis förändrat matematikundervisningen, där 

skolan skulle arbeta för att utveckla elevers abstrakta matematiska tänkande och elevers förmåga att 

använda matematiskt språk och metoder, utforma matematiska modeller samt analysera, reflektera och 

kritiskt granska matematiska resultat (Pettersson, 2010).  

Andréasson & Asplund-Carlsson (2009) tar upp, med stöd av andra forskare (se bl a Ljungberg, 2005), 

hur lärare hanterar de ständiga förändringarna i skolväsendet och hur de gamla föreställningarna lever 

kvar i de nya värderingarna. Lärare själva har gått skolan som då styrdes av de äldre läroplanerna med 

andra kunskapsfokus och upplägg, där de kan ha utvecklat en annan typ av matematik än de 

matematiska förmågor som står i dagens läroplan. 

Pettersson (2010) definierar matematikens tre olika ordförråd: 1) vardagsord så som mer, mindre, 

färre, under över, 2) för matematiken ämnesspecifika ord så som produkt, term osv samt 3) vardagsord 

som har en annan betydelse utanför den matematiska, så som volym, bråk osv.  

”Att vara förtrogen med det matematiska språket innebär att kunna översätta vardagshändelser och 

vardagsspråk till ett matematiskt språk, men också att kunna översätta matematikspråk till 

vardagsspråk” (Pettersson, 2010, s. 4). I dagens skolor ställs större krav på den skriftspråkliga 

kompetensen hos både lärare och elever. Eriksson (2010) menar också att elever behöver redskap för 

att kunna utveckla sina förmågor, utan att bli styrda av texter. Matematikböcker är än idag ett viktigt 

inslag i matematikundervisningen och för att kunna utveckla sina matematiska förmågor via böckerna 

behöver eleven dessutom få redskap för att förstå texten i böckerna. Pettersson (2010) skriver att 

aritmetik och taluppfattning är två centrala områden i skolmatematik. Det stämmer bra överens med 

matematikböckerna som ofta inleds med taluppfattning och aritmetik i enligt ordningen; addition, 

subtraktion, multiplikation och sedan division. Bråk och geometri kommer först senare i boken. 

Algebra är ett av de områden som har tendens att komma sist, vilket motsäger det som Pettersson 

skriver: 

 

Även om ämnet matematik är strikt hierarkiskt uppbyggt så lär man sig inte matematik vare sig linjärt 

eller hierarkiskt. Att lära sig matematik är inte som att klättra upp för en stege utan mer som att 

utforska och lära känna ett landskap. Hur detta utforskande och successiva kännedom av 

matematiklandskapet går till är mycket individuellt. Vi lär oss på olika sätt och det är också viktigt att 

lärandemiljöerna är flexibla och rika på olika matematiksituationer. Lärande, bedömning och 

undervisning bildar en triad, som växelverkar med varandra. (Pettersson, 2010, s. 4) 

 

Om man inte ska lära sig matematik linjärt eller hierarkiskt innebär det att man i princip kan lära sig 

multiplikation före addition. Alltfler matematikböcker ute på marknaden har omarbetats efter den 

senaste läroplanen (Lgr11) men fortfarande läggs stor vikt på att utveckla förmågan att utföra 

beräkningar, vilket enbart uppfyller ett av de fem övergripande syftena i kursplanen för matematik. 

Arbete med matematikboken förutsätter dessutom att eleven förstår innehållet i boken, som kan bestå 

av texter och bilder, för att kunna utföra de aktuella uppgifterna. Om eleverna inte förstår finns risken 

att de tappar motivationen, vilken har visat sig ha en betydelsefull inverkan på kunskapsutvecklingen i 

matematik, för att lära sig ämnet (Petersen, 2012). 
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Alltfler forskare intresserar sig för effektiv undervisning genom att identifiera olika utlärningsmetoder 

som fångar så många elever som möjligt och leder till större kognitiva vinster. Man menar att det inte 

är själva undervisningen som är poängen, utan arbetet före och efter lektionerna d v s hur lektioner 

planeras, uppföljs och utvärderas (Hattie, 2012; Marton, 2010). Matematiklärare behöver fundera och 

diskutera med varandra om vilken kunskap och förståelse som är väsentliga att arbeta med i ämnet och 

vilka vinster det finns med att undervisa den typen av kunskap och förståelse samt hur kunskapen ska 

bedömas. Jönsson (2013) pekar på hur läraren strategiskt kan kombinera centralt innehåll med 

lämpliga kunskapskrav för att uppnå en effektiv läreffekt. Easterbrooks & Stephenson (2012) har 

tillsammans med andra forskare inom döv- och hörselområdet identifierat strategier i läs- och 

skrivutvecklingen samt i matematik- och NO-ämnena som kan ha svag, utvecklande, motstridig eller 

stark påverkan på lärandet hos döva elever och elever med hörselnedsättning. I deras sammanställning 

av de tio strategier som forskarna identifierat inom matematik- och NO-inlärningen för döva elever 

och elever med hörselnedsättning: lärarens kommunikationsförmåga, elevens kognitiva förmåga och 

visuell scaffolding (stöd). Inom ämnet finns stort behov av vidare forskning. 

 

Hur döva elever och elever med hörselnedsättning eller vilka andra barn som helst lär sig bäst i 

matematik finns inget entydigt svar på, då lärandet är väldigt individuellt. Trots forskningsresultat går 

det inte att förutspå hur ett barn, oavsett ursprung, kultur och språk, kommer att fortsätta utvecklas 

kognitivt (Bjar & Liberg, 2010). Hur barn lär beror på vad de redan vet och kan samt hur de använder 

sina kunskaper och det gäller för såväl hörande som döva (Luckner m.fl., 2012; Marschark & Hauser, 

2012). Förutom elevens ursprung, kultur och språk lär elever enligt det sociokulturella perspektivet i 

samspel med människor i sin omgivning. Då lärandet är situerat, d v s beroende av den kontext eleven 

befinner sig, är det omöjligt att ge förutbestämda svar på hur en elev lär (Carlgren, Forsberg & 

Lindberg, 2009; Dysthe, 2003; Wiliam, 2013). Det ligger i lärares uppdrag att undersöka hur varje 

elev lär, genom att bygga vidare lärandet utifrån respektive elevs tidigare kunskaper. Läraren behöver 

definiera vad det innebär att lära något specifikt. Elevers lärande kan aldrig utgå från undervisningen 

då det aldrig är självklart att elever lär sig det som lärare lär ut. Varje lärare behöver hela tiden 

reflektera över kunskapsuppdraget och den komplexa frågan: Vad kan eleven när eleven kan? 

(Carlgren, föreläsning 21 mars 2013; Eriksson, föreläsning, 8 maj 2014; Marton, 2010; Wiliam, 2013).  

På grund av de olika förutsättningarna för lärandet kan elever tillägna sig olika kunskaper från en och 

samma lektion. Hur en elev kan nå ett önskat mål kan ingen lärare förutsäga, därför att det är vägen dit 

som målet får sin innebörd. Marton (2010) menar att lärare bör ha en idé om hur vägen dit ska se ut. 

Skolverket menar också att elever ska ges förutsättningar för att nå målet på olika sätt: 

 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla.                                                (Skolverket, 2011, s. 10) 

 

Lärandemålen är en lärares beskrivning av vad elever ska lära sig, vilka förmågor eleverna förväntas 

att utveckla i ett utvalt arbetsområde. Det är kärnan för hur elevens kunskap kommer att bedömas när 

arbetsområdet avslutas. Lokal pedagogisk planering (LPP) är ett avsett verktyg för att synliggöra 

lärandemålen (Pihlgren, 2011). Om lärandemålen inte är tydliga, kan lärare inte göra en bra 

bedömning (Hattie, 2012; Jönsson, 2013; Pettersson, 2010). Lärare behöver formulera lärandemålen så 

att elever förstår vad de ska lära sig och vilka förväntningar lärare har på dem. Flera forskare lyfter 

vikten av att välja fokus utifrån kunskapskraven, för att elever ska ges de rätta förutsättningarna för att 
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utvecklas (Marton, 2010; Pihlgren, 2011). Vidare menar Pihlgren (2010) att det krävs goda didaktiska 

kunskaper och ett samarbete mellan lärare för att formulera en LPP som blir tillämpbar i praktiken. 

Jönsson (2013) skriver att lärare och elever behöver ha en gemensam förståelse för lärandemålen, vart 

eleven är på väg och hur eleven ska kunna nå dit, för att den ska kunna nå sin effekt. 

Vad lärs när man lär sig addition och subtraktion inom heltalsområdet 1-18? Lärandemålen för 

addition och subtraktion kan handla om t ex förmågan att göra uträkning, förmågan att beskriva talen 

och relationerna mellan dem eller förmågan att värdera olika räknemetoder (Marton, 2010). Att kunna 

räkna ut addition och subtraktion betyder inte att eleven har uppfyllt kunskapskraven kring addition 

och subtraktion, utan eleven måste även kunna använda och analysera begrepp inom addition och 

subtraktion, välja metod, beskriva tillvägagångssätt samt föra och följa resonemang om val av metod.  

Bedömning och återkoppling 

 

I dagens skolor handlar bedömning inte bara om att bedöma kunskaper (t.ex. genom prov) för att 

beteckna vad elever har lärt sig eller sätta betyg; bedömningen har utvecklats till att bli ett viktigt 

redskap för elevers kunskapsutveckling (Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010; Jönsson, 2013; Vallberg 

Roth, 2010; Wiliam, 2013). Forskning om bedömningens betydelse för lärandet började öka ungefär 

samtidigt som beslutet om införandet av obligatorisk dokumentation i svenska skolan (Skolverket, 

2010). Det är ju lärares egna bedömningar som ligger till grund för de dokumentationer som lärare 

upprättar i skolan. Skolverket betonar att IUP med skriftliga omdömena inte är ett betygsunderlag, 

utan att det snarare ska ha effekten av stimulering och stöttning i det fortsatta lärandet (Skolverket, 

2013a). 

Poängräkning vid prov och betyg kan hämma lärandet, och speglar inte alltid elevers faktiska kunskap. 

Poäng eller betyg gör att elever blir mer intresserade av antalet poäng eller graden av betyget istället 

för själva lärandet (Jönsson, 2013; Skolverket, 2010). Av denna orsak bör skolan satsa på mer 

formativt arbete, där lärare försöker identifiera elevers lärande och leda dem i riktning mot målen 

(Jönsson, 2013; Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010; Wiliam, 2013).  

Bedömningen, både av och för elevers kunskapsutveckling, är en komplicerad process då elever lär 

olika och lärandet inte alltid går att se (Marton, 2010). Att en elev får rätt på t ex ett skriftligt prov är 

inte nödvändigtvis likställt med att eleven alltid har den kunskap som krävs. Lärare kan aldrig veta, 

och därför aldrig bedöma, vad elever har lärt sig utöver de kunskaper de uppvisar. Prov, redovisning 

eller annan examinationsform är ett sätt för lärare att bedöma elevers kunskaper efter ett avslutat 

arbetsområde och är endast ett begränsat urval av vad eleven har lärt sig (Jönsson, 2013). Björklund 

Boistrup (2011) menar att det är viktigt att kunna skilja på kunskap och prestation när elevers 

kunskaper bedöms, där kunskapen kan ses som det eleven alltid har med sig och prestationen kan ses 

som det eleven kan vid ett enskilt tillfälle (t ex ett prov). Genom att låta elever visa sina kunskaper på 

olika sätt och i olika situationer har lärare bättre förutsättningar för att se kunskapen i prestationerna. 

I bedömningen ska det finnas intresse för att hjälpa eleven snarare än att döma, samtidigt som den ska 

utgå från elevers förmågor med kunskapskraven som underlag, där kompetensen ska ställas före 

intelligensen (Pettersson, föreläsning 14 mars 2014). Pettersson talar om förmågor som kompetenser, 

dessa följer med eleven genom livet och utgör verktyg för inlärningen av faktakunskaper. Black, 

McCormick, James och Pedder (2007) lyfter att skolan främst ska utveckla elevens strategier som 

leder till ett livslångt lärande, vilket gör det möjligt för eleven att fortsätta lära under hela sitt vuxna 

liv. Enligt Eriksson (föreläsning, 8 maj 2014) är det inte svårt att lära sig, utan svårigheten ligger 
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snarare i att finna rätt fokus på vad som ska läras in. Svårigheten finns med andra ord egentligen i 

verksamheten, inte hos barnet. Om en elev riskerar att inte uppnå målen behöver lärarna analysera 

vidare; har lärarna använt rätt verktyg? Varför lär eleven inte in det som lärts ut? Vad är viktigt att 

kunna? Vad är elevens behov? Hur ska undervisningen förändras för att eleven ska kunna utveckla de 

avsedda förmågorna? Lärarens skicklighet spelar en stor roll i det att läraren måste kunna vara 

självkritisk och våga utmana sin professionalism (Pihlgren, 2011).  Att stimulera lärandet genom 

bedömning är en didaktisk uppmaning som varje lärare hela tiden måste reflektera över hur det ska 

hanteras tillsammans med andra lärare.  

Samarbete mellan lärare är nödvändigt för att bedömningen inte ska bli entydig, d v s utgå endast från 

en lärares uppfattning av elevens kunskaper. Ett gemensamt bedömningsarbete ger dessutom bästa 

förutsättningar för skolan att uppnå likvärdighet i bedömningen (Lundahl- Fichtelius, 2010; Jönsson, 

2013; Skolverket, 2013a). Särskilt väsentligt är det med samverkan kring bedömning av kunskaper hos 

döva elever och elever med hörselnedsättning då det inte finns mycket forskningsunderlag inom 

området. I brist på forskning blir det ännu viktigare för skolan att tillvarata all erfarenhetsbeprövad 

kunskap (Easterbrooks & Stephenson, 2012). När lärare arbetar i lag ges olika perspektiv kring en 

bedömning på ett sätt som gör den mer tillförlitlig, då den har lyfts ur flera vinklar. 

Skriftliga omdömena ska, enligt den senast reviderade utgåvan av Skollagen, ge information till 

läraren om hur eleven ska ges bästa förutsättningar för att utvecklas i enlighet med läroplanen och 

kursplanerna, som ju utgör underlag inför utvecklingssamtalen (Skolverket, 2013a; Skolverket, 

2013b). För att kunna bestämma vart eleven ska (formativ bedömning) behöver lärarna först ta reda på 

var eleven befinner sig nu (summativ bedömning) samt bestämma hur eleven ska nå dit (skolans 

insatser) (Holmgren, 2010; Jönsson, 2013; Wiliam, 2013).  

Summativ bedömning är en bedömning som görs efter ett avslutat arbetsområde och ligger till grund 

för betygsättning i de klasser där betyg ges (Jönsson, 2013); i den summativa bedömningen ska elevers 

kunskaper jämföras med lärandemålen i syfte att utröna vad eleven kan samt upptäcka elevens styrkor. 

Lärandemålen utgör ett urval eftersom man inte kan bedöma allt en person kan. Genom att läraren gör 

urvalet får eleven en insikt om vad som är viktigt att kunna, vilka kunskaper som ska läras in och hur 

dessa kunskaper kommer att mätas (Pettersson, 2010).  

Till skillnad från den summativa bedömningen är den formativa inget betygsunderlag utan ett underlag 

som ska stödja och stimulera lärandet (Black, McCormick, James & Pedder, 2007; Björklund 

Boistrup, 2011; Holmgren, 2010; Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010; Pihlgren, 2011; Skolverket, 

2013a; Wiliam, 2013). Forskare började diskutera formativ bedömning, redan i slutet av 1960-talet, 

men inte förrän på 1990-talet visade den att vara ett viktigt redskap som för lärandet framåt (Wiliam, 

2013).  Genom att läraren gör kontinuerliga bedömningar under pågående arbetet; genom t ex 

elevarbeten eller dialog med elever, kan läraren bedöma vad eleven behöver för att fortsätta utvecklas i 

inriktning mot målen (Hattie, 2012; Wiliam, 2013). Den feedback som ges i skriftliga omdömen är 

dock av en annan typ än den återkoppling som sker i klassrummet och som ska ges regelbundet. 

Vallberg Roth (2010) skriver: ”Omdömen bör innehålla framtida insatser och återkopplingen bör ske i 

lärandesituationen med fokus på vad som behöver göras för att nå bättre resultat” (s. 64). Wiliam 

(2013) betonar också att återkopplingen bör ske i lärandesituationen, genom att läraren ger eleven 

feedback i anslutning till undervisningen om vad som behöver göras för att eleven ska kunna uppnå 

målen. Hattie (2012) är av samma åsikt och menar att det finns risk att elevens lärande går åt fel håll 

om återkoppling inte ges direkt. Vidare skriver han att typen av återkoppling måste anpassas efter den 

nivå eleven befinner sig på, som han kallar för kompetensnivå. Enligt honom finns det tre faser i 

inlärningsprocessen: nybörjare - där eleven utvecklar sina faktakunskaper, kompetent - där eleven 

använder sina faktakunskaper med hjälp av sina kompetenser, samt skicklig - där eleven har den 
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metakognitiva förmågan som krävs för att styra sitt eget lärande och se sina egna framsteg (Hattie, 

2012). Om återkopplingen ska kunna ge effekt på elevens fortsatta utveckling måste innehållet i 

lärarens återkoppling ta hänsyn till elevens förmåga att förstå den. Pihlgren (2011) menar att eleven 

måste veta vad hen kan för att kunna förstå sitt nästa steg i lärandet. Även Skolverket (2013a) betonar 

att elevers utveckling ska analyseras och följas upp regelbundet under hela skoltiden för att stödja 

lärandet.  

Språk och makt 

 

Förutom innehållet är själva skrivandet också en process. När läraren har genomgått 

bedömningsprocessen är nästa steg för läraren att formulera bedömningen i ord. 

Vilket språk läraren använder samt innehåll och ordval skapar föreställningar hos mottagare som kan 

ge etiska konsekvenser (Assarson, 2009).  Lärare kan uttrycka sig olika om ett och samma fenomen, 

antingen ur framgångsperspektiv - glaset är halvfullt, eller ur ett bristperspektiv - glaset är halvtomt 

(Hofvendahl, 2010). Bristperspektivet som har fokus på svagheter kan ge motsatt effekt på lärandet i 

det att elevers motivation sänks vilket i sin tur hämmar utvecklingen.  

De senaste bestämmelserna innebär att dagens skolelever får läsa om sig själva i samtliga ämnen minst 

en gång per läsår under minst sex års tid (Andeásson & Asplund-Carlsson, 2009). Även om det 

främsta syftet med skrivandet är att dokumentera, är ett medvetet dokumentationsarbete av stor vikt 

eftersom hur lärare formulerar sig om elever och deras kunskaper kan påverka den fortsatta 

kunskapsutvecklingen hos eleverna. Eftersom språket spelar en viktig roll när det gäller att fånga 

andras förtroende och respekt utgör språket ett slags maktutövande (Assarson, 2009). Vidare ska, i 

skrivandet, beaktas att samma uttryck som förmedlas från en individ till en annan kan uppfattas av 

olika individer. För att göra det ännu mer komplicerat kan en och samma individ få olika uppfattningar 

av ett och samma uttryck, då tid och rum har betydelse för hur innehållet uppfattas. Lärares 

beskrivningar av en elev kan således påverka elevens identitetsutveckling i det att elevens 

självuppfattning, och omgivningens uppfattning av eleven, kan komma att formas av innehållet i 

texten (Andréasson & Asplund, 2009). 

 

När lärare formulerar kunskapsbrister finns det risk att det uppfattas av elever och vårdnadshavare som 

integritetskränkande, varför det ligger ett stort ansvar på läraren att formulera sig på så sätt att det 

stärker elevens kunskapsutveckling i enlighet med läroplanen och kursplanen. Skriftliga omdömen 

som skrivs i varje ämne ska, om inget annat angetts av rektor, handla om kunskapsutvecklingen i 

ämnet. Omdömena ska inte innehålla subjektiva beskrivningar av elevens karaktär och beteenden 

(Skolverket, 2013b). Däremot ska textinnehållet ta hänsyn till de två första delarna i läroplanen genom 

att läraren formulerar sig utefter skolans värdegrund och normer. Vidare menar Asp-Onsjö (2011) att 

dokumentationerna skall läsas med kritiska ögon eftersom det specifika synsätt på lärandet som lyfts 

fram i dokumentationerna präglas av den som skriver dem. När lärare samarbetar kring skrivandet och 

använder gemensamt språk får texten fler perspektiv och på så sätt blir mer professionell (Andréasson 

& Asplund-Carlsson, 2009). Det står även i Skolverkets stödmaterial (2013b) att ett gemensamt språk 

bland lärare underlättar förståelsen av skriftlig information i IUP. Lärare bör vara eniga om hur språket 

ska formuleras i dokumentationerna, men för att kunna tillämpa rätt språkbruk behöver lärare först 

veta till vem de skriver. Andréasson och Asplund-Carlsson (2009) menar att lärare bör sträva efter en 

god kommunikation med sina elever och deras vårdnadshavare även i skriftlig form. Om de skriver 

med elever som mottagare, bör det finnas intresse för att anpassa språket och därigenom göra 
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innehållet begripligt för mottagaren. 

Skriftliga omdömen är en av de dokumentationer som lärare samlar in inför utvecklingssamtal med 

elever, vilket innebär att språket i de skriftliga omdömena bör hålla en professionell nivå. Lärare ska 

kunna formulera sig utifrån läroplanen och använda yrkesspecifika ord (Andréasson & Asplund-

Carlsson, 2009). 

 

När man formulerar sig skriftligt har man en betänketid som gör att man hinner fundera över hur man 

skriver och vilka ordval man gör. Jönsson (2013) menar att när lärare gör skriftlig återkoppling, är det 

lättare att vara mer neutral och saklig än vad det är i den muntliga, där det inte finns samma möjlighet 

till betänketid. Skriftliga texter kan, till skillnad från muntliga uttryck i t ex samtal där 

kommunikationen sker direkt, bearbetas och revideras.  

Elever måste känna meningsfullhet när de tar emot återkopplingen om den ska kunna ge effekt (Hattie, 

2012; Skolverket, 2013a). Genom att lärare anpassar språk, och innehåll visar de intresse för att ha 

fungerande kommunikation med sina elever, vilket i sin tur skapar en känsla av meningsfullhet hos 

eleverna. 

 

Skollagen föreskriver, sedan höstterminen 2013, att utvecklingssamtalet i sin muntliga form ska få ett 

större utrymme vid upprättandet av IUP. Detta innebär att lärare bör kunna hålla samma nivå vid det 

muntliga samtalet, som vid den skriftliga kommunikationen, och använda sig av ett gott och relevant 

språk. För elever som inte ännu lärt sig att läsa är den muntliga återkopplingen väsentlig (Jönsson, 

2013). För döva elever och elever med hörselnedsättning som har svenska för döva och hörselskadade 

behöver lärare fundera ut hur de ska på bästa sätt kunna göra innehållet begripligt för dem för att 

motivera dem att nå målen. 

 

Ett hugg från detta skriftens ”svärd” träffar inte bara en gång utan varje gång någon läser dokumentet 

eller de samlade dokumenten om eleven. Men språket och texten kan ju också användas för att 

åstadkomma en förändring och används då snarare som en machete i djungeln för att hugga fram en 

framkomlig väg för eleven att nå målen (Andréasson & Asplund-Carlsson, 2009, s. 9). 

 

Lärares förväntningar och elevens motivation 

 

Det medicinska perspektivet på en hörselnedsättning är att hörselförmågan är nedsatt. Att diagnosen 

hörselnedsättning existerar, bygger på att människan har en förmåga att höra på en viss nivå och att det 

därför förväntas att alla ska kunna höra på den nivån. I likhet med de flesta medicinska diagnoser, 

bygger även hörselnedsättningsdiagnosen på att det finns ett normvärde som alla förväntas uppnå, där 

allt som faller utanför normvärdet avviker från normaliteten. Människor jämförs hela tiden med 

normaliteten och förväntas vara, fungera och bete sig som alla andra (Assarson, 2009). Våra gener och 

omgivningens påverkan av arv och miljö ger oss förutbestämda uppfattningar om varandra som skapar 

kategoriseringar. Ur genusperspektivet finns t ex föreställningar om vilka utseenden och beteenden 

som kännetecknar en kvinna (Barron, 2004). Människor har en tendens att jämföra andra med 

varandra, och jämföra sig själv med andra. Hur man konstrueras som människa och utvecklar sin 

identitet är beroende av omgivningen. I samhället finns det tendenser till att tycka synd om personer 

med funktionsnedsättningar, tillika döva barn och barn med hörselnedsättning. Obasi (2008) och 

Marschark och Hauser (2012) menar att döva barn och barn med hörselnedsättning inte bara är barn 
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som inte kan höra, utan deras liv och behov handlar om mycket mer än själva hörseln. Livet är varken 

bättre eller sämre, utan snarare annorlunda. Obasi (2008) jämför döva med feminister. I dövidentiteten 

ingår språk, historia, kultur och traditioner som är unika. Det finns döva som identifierar sig själva 

som stolta döva och liksom i andra folkgrupper vill föra vidare kultur, traditioner m.fl. till sina (döva) 

barn (Ladd i Obasi, 2008).  

Utan kunskap om hur döva elever och elever med hörselnedsättning lär, kan deras läs- och 

skrivsvårigheter ge en missuppfattning om att barnen inte kan lika mycket jämfört med hörande barn i 

samma ålder (Marschark & Hauser, 2012; Roos, 2009). Döva elever och elever med hörselnedsättning 

som visar på brister i skriftspråket kan lätt kategoriseras som lågpresterande elever. Lekholm (2010) 

har upptäckt en tydlig skillnad mellan hög- och lågpresterande elever i lärares bedömningsarbete. 

Bland de lågpresterande eleverna tas hänsyn i första hand till deras personliga egenskaper vid 

bedömningen, och i andra hand till kunskaper och färdigheter. Låga förväntningar är något som kan 

föra med sig en negativ konsekvens för elevens kunskapsutveckling (Hundeide, 2003). När det gäller 

döva elever och elever med hörselnedsättning har det funnits tendenser bland lärare att i 

undervisningen ha låga förväntningar på dessa elever, vilket kan ha bidragit till den låga 

måluppfyllelsen i matematik. (Foisack m.fl., 2013; Luckner m.fl., 2012; Roos, 2009). När elever inte 

visar på utveckling, utför lärare vidare åtgärder genom att sänka sin nivå ytterligare eller att förenkla 

undervisningens innehåll. Åtgärderna i sig kan göra mer skada än nytta, då elever inte får tillgång till 

lika rik undervisning som innan. Eriksson (2010) menar att när elever inte visar på framgång behöver 

de andra verktyg och inte enklare innehåll. Enligt Vygotskij måste läraren hela tiden höja ribban och 

samtidigt ge eleven sitt vuxna stöd för att gynna lärandet (Dysthe & Igland, 2003). 

 

Lärarens uppfattning om sina elever skapar förväntningar hos läraren som i sin tur påverkar elevens 

motivation och kunskapsutveckling. I matematik, och andra ämnen, visar flera forskningsresultat på 

självbild och motivation som några av de avgörande faktorerna för elevens kunskapsutveckling 

(Dysthe, 2003; Petersen, 2012; Skolverket, 2013a). Genom att lyfta fram elevens styrkor kan 

självbilden förstärkas. I matematik behöver eleven kunna se sitt nästa steg, som ligger mellan dess 

nuvarande kunskaper och lärandemålen (Hattie, 2012). Glappet mellan nuvarande kunskaper och 

lärandemålen för den kommande undervisningen får inte vara för stort, då ett för stort glapp medför 

risken att eleven varken förstår vad hen kan eller vart hen ska. Elever behöver kunna se kunskaper i 

sammanhang för att känna meningsfullhet i lärandet. 

Om vi ska vända på det hela och istället se det ur elevperspektiv, så kan elevers beteende vara 

bidragande orsak till lärares låga förväntningar. De kan ha fastnat i ett mönster där de beter sig på ett 

speciellt sätt för att få den omsorg de vill ha. Hundeide (2003) menar att barn knappast är dumma, utan 

att de snarare lär sig hur de ”ska” vara för att få en viss typ av behandling. De döva barn som under sin 

uppväxt inte haft god kommunikation hemma kan t.ex. av olika skäl bete sig annorlunda än jämnåriga 

hörande barn. Om lärare lyfter elevens styrkor och bortser från vad eleven, i jämförelse med andra 

jämnåriga barn, inte kan får döva elever och elever med hörselnedsättning bättre förutsättningar för att 

utvecklas. Styrkor hos dessa elever som i forskning visat är t.ex. att de kan ha en mer välutvecklad 

förmåga att tolka visuella signaler jämfört med normalhörande barn (Marschark & Hauser, 2012; 

Roos, 2009). Skolan och läraren bör finna olika strategier för att fånga upp dessa förmågor, som inte 

kan jämföras med normalhörande barns. Forskningsresultat visar också att visuella material är ett 

viktigt komplement till kunskapsutvecklingen hos döva elever och elever med hörselnedsättning 

(Easterbrooks & Stephenson, 2012; Roos, 2009). Med kunskap om döva elever och elever med 

hörselnedsättning kan lärare bättre förstå elevens behov och utifrån det skapa realistiska förväntningar. 
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Dokumentera för elevens utveckling 

 

Nya beslut och krav är något som skolan måste hitta metoder för att hantera och snarast möjligt 

omvandla i praktiken för att ligga i fas med styrdokument och samhällsutvecklingen i övrigt. Den 

tunga bördan som dokumentation innebär för lärare, men även offentlighetsprincipen, riskerar att 

försätta lärare i en situation där de fastnar i det byråkratiska samt hur de ska formulera sina ord i 

framtagandet av olika dokumentationer (Asp-Onsjö, 2011). Konsekvensen av detta blir att huvudsyftet 

med dokumentationen glöms bort. Tidsbrist kan vara en aspekt som gör att bedömningen i skriftliga 

omdömen görs slarvigt (Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010). Trots att lärare många gånger upplever att 

deras tid inte räcker till och att dokumentationsarbetet tar för mycket tid, ställer sig flera av de lärare 

som deltog i Skolverkets utvärdering positivt till dokumentationerna, som sägs ha stärkt skolans arbete 

i riktning mot målen (Skolverket, 2010).  

Enligt Skollagen ska utbildningen ta hänsyn till elevers olika behov. Stöd och stimulans ska ges för att 

elever ska kunna komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Med omdömen, muntliga eller 

skriftliga (som dokumentation om och för elevers utveckling i förhållande till läroplanen och 

kunskapskraven), har den ansvarige läraren underlag för att genomföra utvecklingssamtal med elever 

och vårdnadshavare. Under samtalet ska deltagande parter gemensamt komma fram till elevens 

främsta behov, vilka insatser skolan ska göra för att eleven ska kunna nå så långt som möjligt i sin 

utveckling samt utifrån detta formulera en framåtsyftande planering. Pihlgren (2011) menar att IUP är 

en del av skolans kvalitetsarbete, men dokumentationen i sig leder till att lärare fastnar i det som är 

enkelt att mäta, på så sätt får kunskapsperspektivet i ämnet en annan fokus än det som står i läroplanen 

och kursplanerna. För att de skriftliga omdömena ska tillföra IUP-processen något positivt är det 

viktigt att varje undervisande lärare lämnar ut relevant information om elevens kunskapsutveckling i 

respektive sina ämnen samt hur eleven kan utvecklas vidare (Skolverket, 2013b). I praktiken har det 

inte fungerat riktigt så.  

 

Skolverkets rapport visar på brister inom skolans förmåga att: 

 formulera strikta mål och kunskapsrelaterade omdömen 

 kunna visa vägen om hur en önskad utveckling ska se ut 

 visa på vilka insatser som behövs för att stödja elevens fortsatta utveckling 

          (Skolverket, 2010) 

 

Enligt Skolverket saknade de skriftliga omdömena tydliga kopplingar till kursplanen eller läroplanen 

och det framkom inte heller vart eleven var på väg eller hur skolan skulle arbeta för att eleven skulle 

utvecklas ytterligare. I samband med Skolinspektionens tillsyn av specialskolan (2011) påpekades att 

kvalitéten i arbetet med elevers kunskapsuppföljning, i form av skriftliga omdömen och IUP:er, kunde 

variera mycket inom en och samma skola. Det fanns dokument som var tydligt kunskaps- och 

målorienterade, sådana som uppfyllde författandets krav. Det fanns också dokument som inte 

motsvarade kraven eller till och med saknades. Någon lärare hade sagt att hen inte visste om det fanns 

skriftligt omdöme för en elev (Skolinspektionen, 2011). De lärare som ser dokumentationen som ett 

verktyg i sitt arbete kan vara mer motiverade att använda och utveckla det än de lärare som upplever 

att dokumentationen bara är en formalitet, något som Asp-Onsjö (2011) kallar för formalisk diskurs. 

Styrningen av dokumentation kan ge motsatt effekt, som när dokumentationens mallar och 

begränsningar tar överhanden så att kreativitet försvinner (Asp-Onsjö, 2011; Mårell-Olsson, 2012). 
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Hofvendahl (2010) tar upp utvecklingssamtal som blir ”förpapprade” när dokumentationerna styr 

lärarens möte med eleven på så vis att läraren läser texten i de skriftliga omdömena innantill, istället 

för att ha en naturlig kommunikation med eleven.  

Enligt Skolverket (2013a) är det värdefullt att dokumentera bedömning och analys av elevarbeten, 

både för lärares och elevers skull. Lärare som gör regelbundna dokumentationer har möjlighet att gå 

tillbaka till dokumentationerna för att återkoppla i samband till undervisningen. Elever som genom 

dokumentationerna förstår vad som förväntas av dem, kan känna en meningsfullhet i 

kunskapsutvecklingen; med andra ord betyder det att elevens lärande stimuleras, vilket är i enlighet 

med vad som står i Skollagen. Det har i verkligheten visat sig att det finns risk att dokumentationen 

ger motsatt effekt och istället skapar sämre förutsättningar. ”…den individuella utvecklingsplanen blir 

ett påhäng som lever sitt eget liv parallellt med den ordinarie skolverksamheten och effekterna av 

målsättningsproceduren uteblir helt” (Mårell-Olsson, 2012, s. 228). 

När IUP inte kopplas till undervisningen kan den varken utvärderas eller uppföljas och på så sätt är det 

svårt att göra dokumentationen levande. När man inte ser nytta av något påverkas känslan av 

meningsfullhet negativt. Mårell-Olsson (2012) lyfter fram vilken betydelse det har för elevers 

motivation att se nyttan, och menar att skolan har stor möjlighet att fånga barnens intresse via 

dokumentationen genom att t ex lägga in bilder, filmer eller annat som gör IUP till en slags 

inspirerande portfolio. Tiden före kravet på IUP var det vanligt att lärare använde sig av portfolio, 

speciellt med de yngre barnen, för att dokumentera barnens kunskaper. Användandet av portfolio har 

dock minskat i och med införandet av dokumentationskravet (Mårell-Olsson, 2012). Det är viktigt att 

motivera elever, men även lärare behöver känna meningsfullhet för att dokumentationen ska göras 

levande. De framgångsfaktorer för arbetet med dokumentation som lyfts fram i Skolverkets 

stödmaterial och allmänna råd (2013a; 2013b), kan sammanfattas så här:  

 Gemensamt språk 

 Realistiska målsättningar, genom positiva förväntningar på elever och rimliga krav i 

förhållande till läroplanen och kursplanen 

 Sambedömning, genom samlad bild av vilka insatser skolan ska göra för att gynna elevens 

kunskapsutveckling utan att lägga ansvar ensidigt på eleven 

 Tätare samspel och kommunikation mellan lärare samt mellan lärare och elev 

 Tydlighet och meningsfullhet 

 

På specialskolan finns det elever och vårdnadshavare med begränsad förståelse för teckenspråk 

och/eller svenska. Här behöver lärare fundera ett extra varv på hur de kan göra dokumenten tydliga, 

tillgängliga och med en känsla av meningsfullhet för dessa elever såväl som vårdnadshavare. 
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Syfte 

Syftet är att belysa vad som synliggörs i skriftliga omdömen i förhållande till kursplanen i matematik 

på specialskolan för döva elever och elever med hörselnedsättning. 

Frågeställningar 

Till vem skrivs dokumentationerna? 

Vilka förmågor (och vilka delar av centrala innehållet) för ämnet matematik är särskilt återkommande?  

Hur formuleras formativa bedömningar? 

Synliggörs styrkor eller intressen? 

Vilka insatser gör skolan? 

Hur tydliggörs det när en elev riskerar att inte uppnå kursplanens mål i matematik? 

Hur stor andel av elevgruppen bedöms uppnå/uppnår kursplanens mål i matematik? 

Metod 

Enligt Bryman (2011) är det vid en textanalys vanligt med flera frågeställningar som utgångspunkt för 

analysen. Frågeställningarna avgör vad som blir fokus i analysen. För övrigt är textanalys en flexibel 

metod som styrs av forskarens intresse och syfte (Bryman, 2011). Widèn (2009) tar upp tre olika 

dimensioner som en textanalys kan byggas på; i den första dimensionen riktas analysen mot de som 

producerat texten med fokus på innehållet av deras uttryck, vilket i detta fall är lärare, den andra 

dimensionen handlar om själva texten, dess språk och ordval och den tredje dimensionen tolkas 

innehållet i relation till ett sammanhang, som i detta fall handlar om hur elevdokumenten förhåller sig 

till läroplanen och kursplanen i matematik. Med syfte att få en helhetsbild av dokumentationerna och 

dess tillämpning i praktiken utgår denna analys från alla tre dimensioner. 

Datainsamling och urval 

Enligt de senaste bestämmelserna i skollagen ska skriftliga omdömen och IUP skrivas minst en gång 

per läsår för samtliga elever som inte har betyg, med andra ord gäller bestämmelsen för årskurs 1-6 i 

specialskolan (Skolverket, 2013a). Enligt kursplanens uppdelning i årskurser 1-4, 5-7 resp 8-10 ska 

IUP med skriftliga omdömen skrivas till alla elever på lågstadiet. Med detta i åtanke anses elever i 

årskurs 1-4 vara mest intressant för studien. Tidsperiod är en annan viktig aspekt som bör beaktas vid 

textanalys, då texters formuleringar och innehåll är beroende av när de skrivs (Bryman, 2011). I 

omdömen kan lärares formuleringar ha påverkats av den läroplan, och genom denna även den 

kunskapssyn, som var aktuell vid skrivandet av omdömena. Lärares dokumentationsrutin påverkas 

också av detta. Innan ett missivbrev (se bilaga 2) skickades ut, gjordes en ytterligare avgränsning efter 

de datum då omdömena upprättats, med hänsyn till införandet av den senaste läroplanen. Med ett 
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insamlat underlag där de äldsta omdömena är från höstterminen 2011, säkerställs att de omdömen som 

analyseras i studien är de som är mest aktuella i relation till nuvarande läro- och kursplan. Av 

rektorerna på de fem specialskolorna för döva och hörselskadade elever gav fyra av dem sitt samtycke 

till att granska omdömen från deras skolor. En skola önskade att få skicka omdömen till mig via email 

av integritetsskäl.  

De övriga tre rektorerna som gav sitt samtycke tillät mig att på egen hand göra en manuell 

materialinsamling via SPSM:s dokumentationsbank, W3D3. För att underlätta materialinsamlingen lät 

SPSM:s huvudregistrator upprätta en lista som innehöll diarienummer, aktuella elevers födelsedatum 

och skola. Ett slumpurval gjordes utifrån listan, som från början bestod av ca 2000 olika 

diarienummer. Det slutliga urvalet baserades på ett slumpmässigt utvalt födelseår samt inom 

årskurserna 1-4 i och med kursplanens uppdelning i årskurser 1-4, 5-7 och 8-10. Det färdiga 

underlaget som analyserats består av totalt 112 omdömen om 21 elever i ämnet matematik fr o m 

höstterminen 2011 t o m vårterminen 2015. Separata skriftliga omdömen för höstterminen 2014 och 

vårterminen 2015 hittades inte i samband med sökningen i W3D3, däremot finns ämnet matematik 

med i samtliga framåtsyftande planeringar för målgruppen i studien. I urvalsunderlaget finns det allt 

från åtta omdömen (från varje termin) till ett enda omdöme om en och samma elev. Varför det inte 

fanns omdöme från varje termin för alla de elever med det utvalda födelseåret kunde sökningen inte ge 

svar på. Dokumenten sorterades efter elevens namn och markerades med elev 1, elev 2 osv innan 

analysarbetet startades. 

Genomförande 

I denna studie tillämpas en innehållsanalys av dokumentationstexter som metod, med syfte att granska 

skriftliga omdömen utifrån dess innehåll och kvalitet. Med intresset av att granska innehållet i 

skriftliga omdömen och därmed besvara frågeställningarna behöver textanalysen genomföras dels 

kvantitativt, dels kvalitativt. Den kvantitativa textanalysen utgår från mängd/antal, vilket kan ge en 

bild av hur vanligt förekommande något är genom att räkna antalet t ex nyckelord (Bryman, 2011). En 

variabel som återkommer och tar stor plats i skriftliga omdömen kan tolkas som ett prioriterat 

utvecklingsområde. Relevanta nyckelord i sammanhanget har kursplanen i matematik som 

utgångspunkt. 

Den kvalitativa textanalysen går ut på att skapa en helhetsbild av innehållet i en text, som kan fås 

genom att läsa texten i flera omgångar och lyfta det väsentliga enligt frågeställningarna (Bryman, 

2011). För att strukturera läsningen skriver Bryman (2011) att man kan göra ett kodningsschema med 

koder som representerar frågeställningarna. Detta är ett sätt att hålla sig inom ramarna särskilt om det 

är någon annan än den, som formulerat syfte för textanalysen, som ska göra genomläsningen (Bryman, 

2011). För analysen av skriftliga omdömen innebär detta att omdömen genomläses med kritiska ögon i 

flera omgångar med frågeställningarna som utgångspunkt. Widén (2009) menar att kritisk granskning 

är det som ligger till grund för vetenskaplig textanalys. 

Ett kodningsschema i form av en matris har skapats med följande koder: summativ bedömning, 

formativ bedömning, styrkor och skolans insatser. Texterna från omdömen kopierades och sorterades 

efter koderna i respektive kolumn. En tolkning av innehållet görs utifrån kursplanens delar: syften och 

kunskapskrav samt centralt innehåll. Summativa och formativa bedömningar läses och tolkas var och 

sig samt i jämförelse med varandra där kursplanen utgör underlaget. Granskningen görs med hjälp av 

fem olika färgpennor, där varje färg representerar de fem huvudsakliga förmågorna i matematikämnet 

(se bilaga 3).  
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Ett exempel på analysarbetet utifrån kodningsmatrisen. 

Tabell 3: Kodningsmatris med kopierade skriftliga omdömen, för en och samma elev i fyra terminer 

Elev X Summativ bedömning* Formativ bedömning* Styrkor som synliggörs 

VT 13 S: Genom att jobba i 

matteboken, göra dina 

matteläxor och genom att 

delta i mattespel och lekar 

har du visat att du kan göra 

beräkningar med addition 

och subtraktion inom 0-10. 

F: Du behöver utveckla din 

förmåga att deltaga i 

matematiska diskussioner t ex 

räknesaga. Du behöver träna 

på klockan. Du behöver också 

öva på mer att diskutera olika 

frågor och utveckla dina 

resonemang. Vi stödjer dig att 

vara mer delaktig i 

diskussioner. 

Du tar snabbt till dig 

matematiken. 

*Varje färg representerar varje punkt i syftestexten samt kunskapskraven enligt bilaga 3. Understrukna 

meningar tolkas som skolans insatser. Kursiv text markerar sådana förmågor som utgår från kunskapskraven. 

Läsningen skedde i flera omgångar under cirka en månads period, parallellt med litteraturläsning, som 

ett sätt att läsa med nya ögon i samma text. Läsningen har pågått så länge det fanns något nytt att 

upptäcka och efter några genomläsningar som inte gav något ny information stoppades läsningen. 

Utifrån läsningen kategoriserades intressanta fynd som tolkats utifrån frågeställningarna i olika teman 

som enligt Widén (2009) bygger på den hermeneutiska forskningstraditionen. 

 

Nyckelordsräkningen har genomförts med hjälp av Word:s sökmotor, genom att ange varje ord och 

synonymer till ordet t ex geometriska former, rätblock, klot, tredimensionell. 

 

Forskningsetiska aspekter 
 

Under vårterminen 2015 går det ett flertal anställda vid specialskolor för döva och hörselskadade 

elever som parallellt med arbetet går sista terminen på speciallärarprogrammet med specialisering mot 

dövhet eller hörselskada. Detta har sin grund i SPSM:s nationella satsning på kompetensutveckling. 

Resultatet av detta blir att sistaterminsstudenterna skriver sina självständiga arbeten samtidigt och med 

största sannolikhet ligger specialskolan i fokus för dessa arbeten. Specialskolorna har dessutom ett 

betydligt mindre elevunderlag, mellan 30-120 elever per skola, jämfört med kommunala grundskolor 

(www.skolverket.se). Mitt problemområde är, av etiska skäl, ett medvetet val i det avseendet att inga 

elever eller personal inom specialskolan blir fysiskt involverade då studiens fokus ligger på 

dokumentationer. Bryman (2011) menar att en av fördelarna med innehållsanalys, där ingen person 

blir fysiskt involverad, är att resultatet då inte heller påverkas av forskarens närvaro. 

Det jämförelsevis tunna elevunderlaget är i sig en annan etisk aspekt att beakta. I studien utelämnas 

såväl elevers ålder som skolors namn för att skydda elevernas integritet. Vidare utelämnas också namn 

på personer, såväl elever som personal, aktuell skolas namn och liknande beskrivningar då sådana 

uppgifter saknar relevans för denna studie. 

 

Skriftliga omdömen är offentliga handlingar, men fortfarande har de utformats för sitt syfte, det vill 

säga för elevers kunskapsutveckling och inte i forskningssyfte. Vetenskapsrådet föreskriver att 

forskning av alla slag ska behandlas enligt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att ta hänsyn till specialskolan, vars elever tillhör en minoritetsgrupp, har rektorerna blivit 

http://www.skolverket.se/
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informerade om studien i samband med förfrågan om samtycke. Utöver detta finns ingen avsikt att 

informera eller tillfråga elever och lärare som berörs av de analyserade omdömena, eftersom studiens 

uteslutande intresse ligger i omdömenas innehåll snarare än i namnet på den skola eller de personer 

som varit involverade eller på annat sätt berörs av upprättandet av dokumenten. Det som är intressant 

för studien är innehållet och kvaliteten i omdömen, i relation till läro- och kursplanen, utan syfte eller 

vilja att peka ut någon skola, lärare eller elev. Vetenskapsrådets fyra huvudkrav; informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav är härmed uppfyllda. 

I samhället finns det tendenser att kategorisera människor efter bakgrund, funktionsnedsättning etc. 

som uppfattas och behandlas som en grupp trots att alla är olika individer (Barron, 2004). Det är en 

aspekt som bör beaktas i denna studie då de skriftliga omdömena har skrivits för elever som går på 

specialskolan för döva och hörselskadade elever. Omdömena är, enligt bestämmelserna, lärares 

uppdrag att utföra, så eleverna kan inte ha varit inblandade i dessa. Lärare som skrivit omdömena kan 

vara antingen hörande, döva eller ha någon form av hörselnedsättning. De kan vara allt från behöriga 

speciallärare till obehöriga vikarier. I studien finns ingen avsikt att studera lärares grad av 

hörselnedsättning eller behörighet, utan det är innehållet i omdömen som är intressant.  

Resultatet kan inte generaliseras, inte ens inom specialskolan, då studien är baserad på ett väldigt litet 

urval. Däremot kan studien förhoppningsvis ge upphov till reflektioner och diskussion på de 

respektive skolorna. 

Internationellt sett är all forskning inom döv- och hörselområdet väldigt begränsad, vilket är en annan 

aspekt som kan påverka innehållet av denna studie. I läroplanen står det att skolverksamheten ska vila 

på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. På specialskolan för döva och hörselskadade 

elever är det komplicerat att bedriva en sådan skolverksamhet, då det inte finns så mycket 

vetenskapliga forskningar som till exempel visar på hur döva barn lär i matematik. Verksamheten 

utgår istället från den matematikforskning som gjorts med hörande barn. Som Marschark & Hauser 

(2012) menar är döva barn inte bara barn som inte kan höra. 

 

Visast är den som vet vad han inte vet. (Sokrates, ca. 469-399 f.kr) 

Metodologiska reflektioner 

Texterna i de skriftliga omdömen som ingår i studien är de som skrivits om elevers utveckling utan 

forskningseffekt av denna studie. Det vill säga att innehållet av dessa offentliga handlingar speglar 

verkligheten, vars information vemsomhelst har rätt till att hämta ut. 

Fr o m höstterminen 2013 har den muntliga informationen fått en ökad betydelse vid upprättandet av 

IUP:er, vilket kan påverka resultatet av denna studie i avseendet att studien endast granskar de 

nedskrivna texterna och inte den muntliga informationen. Vid textanalys finns det några nackdelar 

som bör övervägas, t ex att innehållsanalyser inte kan ge svar på varför-frågor utan bara ger fakta om 

vad texterna innehåller (Backman, 2008; Bryman, 2011). I och med att enbart nedskrivna texter är det 

som analyseras kan resultatet endast utgå från vad som står i dessa skriftliga omdömen. Det finns 

ingen annan information att få tag på i efterhand, utan det är enbart dessa skriftliga omdömen som 

ensamt står för det tillgängliga analysmaterialet i denna studie, oavsett dess begriplighet. Hofvendahl 

(2010) lyfter att lärare själva har haft svårt att förstå vad som står i de skriftliga omdömena som deras 

kollegor skrivit om deras gemensamma elever, vilket bland annat föranlett att lärare och elev under 

utvecklingssamtal försökt gissa sig till vad andra lärare avsett med sina omdömen. Denna aspekt 

kommer att beaktas i analysen och för att öka studiens tillförlitlighet görs inga gissningar, utan det 
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som lyfts är vad som står i de skriftliga omdömena rent bokstavligt, utan något försök till att tolka det 

som står mellan raderna eller vad de författande lärarna ville förmedla, då materialet inte kan ge den 

typen av informationen. 

Färgpennor har använts som redskap för att skilja åt de olika förmågorna i kunskapskraven. Det visade 

i efterhand vara problematiskt, då kunskapskraven överlappar varandra ibland. Till exempel, ordet 

”värdera” är ett ord som finns med i första punkten i syftestexten, där det står att eleven ska kunna 

värdera valda strategier och metoder. Det kan med andra ord också betyda enligt syftestextens fjärde 

punkt; föra och följa matematiska resonemang, vilket överensstämmer bättre med kunskapskraven för 

i slutet av år 4 som lyder: ”Föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt 

samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder 

genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet” (Skolverket, 2011). Värdera kan 

alltså också betyda föra och följa matematiska resonemang. Hur lärare tänkte medan de formulerade 

sig och vad de menar kan resultatet inte ge svar på. 

Validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman (2011) är innehållsanalys en flexibel metod. Metoden som tillämpats i denna studie har 

dels utgått från de teorier som Bryman (2011) och Widén (2009) tar upp, dels från mina egna idéer. 

För att göra en systematisk och noggrann analys var mina redskap att använda färgpennorna samt 

genom att bestämma hur många gånger läsningen skulle upprepas. Genom noggrannhet och 

systematik ökar kvalitéten i studien (Widén, 2009). I den kvantitativa delen använde jag mig av ett 

system vid räkningen av antalet nyckelord genom att genomgå varje träff för att kontrollera om ordet 

används i det sammanhang som eftersöks, t ex ”beskriva” kan ha många betydelser beroende på 

sammanhang. Genom att läsa hela texten som innehåller nyckelordet ”beskriva” får forskaren en 

uppfattning om vilken typ av beskrivning som anges i texten. Det finns också ord som kan ge andra 

träffar än själva nyckelordet, t ex ”kan” ger sådana träffar som ”bekant” och ”klockan”. Dessa ord tas 

bort i räkningen, för att få fram det rätta antalet för det eftersökta nyckelordet. Genom 

kontrolläsningen tas bort de ord som inte är relevanta, som ”ramsräkna” i sökningen av ”räkna”. 

Kontrolläsningen var ett sätt att öka noggrannheten i processen. 

 

De separata skriftliga omdömena i ämnet matematik innehåller relativt mycket text. En kort 

meningstext innehåller ca 10 ord och en lång text består av 17 meningar eller 121 ord. I räkningen av 

nyckelord bortses från texternas varierande längd. Ett nyckelord kan av naturliga skäl vara fler i den 

längre texten än i den kortare, varför resultatet kan bli missvisande. Nyckelorden kan dessutom 

upprepas flera gånger i ett och samma omdöme. Resultatet ger däremot en bild av är hur frekvent 

dessa ord förekommer i samtliga av de dokumentationer som granskats. 

Resultatet från räkningen av nyckelord har visat sig att motsvara helhetsintrycket av hela innehållet 

enligt den upprepande genomläsningen. Det säkerställer att resultatet i den kvantitativa delen ger en 

rättvis bild av innehållet i IUP:n.  

 

Denna studies syfte och frågeställningar har utgått från forskarens egna intressen, likaså val av 

litteratur och dess innehåll. I och med att formuleringarna och ordvalen är helt och hållet forskarens 

skapas möjligheter för att styra över vad som ska undersökas som påverkar resultatet. Forskaren har på 

så sätt makt över resultatet. I denna studie är generalisering inte möjlig att uppnå, däremot kan 

resultatet användas som underlag för fortsatt diskussion på respektive specialskolor.  
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Resultat och analys 

Majoriteten av den granskade elevgruppen har fått skriftliga omdömen varje termin. Bland de 

analyserade skriftliga omdömena har fem olika blanketter för skriftliga omdömen funnits, varav en 

framtagen av Skolverket, en är SPSM:s gemensamma blankett samt tre lokala blanketter. Generellt för 

samtliga blanketter är att det för varje ämne finns 2-3 färdigtryckta rutor att kryssa i, för att tydliggöra 

om eleven bedöms att uppnå målen eller om det finns risk för att eleven inte uppnår målen i respektive 

ämnen. I Skolverkets blankett finns dessutom en ruta som avser mer än godtagbara kunskaper, vars 

kryssalternativ inte finns i övriga fyra blanketter. 

Bredvid kryssrutorna finns en textruta som ger utrymme för lärare att formulera ett skriftligt omdöme. 

I början av varje ruta anges en kort beskrivning av vad som ska skrivas in i den textrutan. 

Beskrivningarna varierar mellan de fem skriftliga omdömen; i Skolverkets blankett Ämnesspecifika 

kommentarer , i SPSM:s gemensamma blankett Omdöme (summativt och formativt) och i de tre lokala 

blanketterna Starka sidor/ vad kan utvecklas? / Nya mål – Insatser – Vem ansvarar? ;  Omdöme 

(summativ och formativ) ; Kommentar.  

I omdömena finns skillnader i hur tydlig uppdelning lärarna gjort av den summativa respektive 

formativa bedömningen. Några lärare har en tydlig uppdelning där de i omdömena skriver ut 

"summativ" respektive "formativ" alternativt förkortningarna S respektive F. Andra lärare har 

sammanflätat de summativa och formativa bedömningarna till en och samma text. 

 

De granskade framåtsyftande planeringarna är från höstterminen 2014 och framåt, och finns i två olika 

variationer - Skolverkets egna och SPSM:s gemensamma, vars utformning i grunden är desamma, och 

innehåller följande rubriker: Hur gick det? – Var är vi? – Hur gör vi? – Vart ska vi? – Eleven kan… 

Vårdnadshavaren kan… Lärarens kommentar. 

 

Nedan redovisas resultatet i två delar, den kvantitativa som följs av den kvalitativa. I analysen av båda 

delarna har tolkningar gjorts utifrån läroplanen för specialskolan (LSPEC11) och kursplanen i 

matematik. 

Kvantitativa resultat 

Nyckelord 

Sammanställningen av nyckelord ger en översiktlig bild av hur vanligt förekommande dessa ord är i 

de skriftliga omdömen som granskats. Räkningen har gjorts utan hänsyn till texternas längd, huruvida 

de är summativa eller formativa, beskriver förslag på skolans insatser eller någon annan typ av 

kommentar. Siffrorna i sig har inget värde utöver att ge en bild av hur vanligt förekommande ett 

nyckelord är i jämförelse med ett annat i de aktuella omdömena 
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Tabell 4: Textens mottagare 

Nyckelord Påträffade synonymer Antal träffar 

Eleven hen, Z* 16 

Du din, ditt 313 

*
Alla elever vars namn nämns i omdömen har fått namnet Z och pronomen ”han” och ”hon” har bytts ut mot 

hen för räkningens skull. 

 

Tabellen visar att ”eleven” har lägre frekvens än ”du” vilket kan tolkas att de flesta dokumentationerna 

har skrivits med elever som mottagare. I närmare analys visar det sig att lärares språk oftast inte är 

anpassat till elevens nivå, även i de fall där eleven är mottagare av texten, och att flera uttryck och 

begrepp är kopierade direkt från kursplanen. I några framåtsyftande planeringar har lärare, på en och 

samma blankett, blandat textens mottagare genom att ibland använda ”du” och andra gånger ”eleven” 

alternativt elevens namn. Detta resultat fördjupas ytterligare i det kvalitativa avsnittet. 

Nedanstående tabell beskriver vilka olika verb lärare har använt när de gjorde summativa bedömningar 

för att beskriva elevens kunskaper i nuläget, i jämförelse med kursplanen. 

 

Tabell 2: Summativa bedömningar 

Nyckelord Antal träffar i 

elevdokumentationerna 

Antal träffar i kursplanen 

(nyckelord i grundform) 

arbetat eller jobbat 82 0 

Kan 63 23 

har (förmåga) 27 2 

Förstår 22 0 

Klarar 16 0 

Lärt 8 0 

utvecklat (förmåga) 8 12 

Vet 2 0 

 

Vad skolan/klassen/eleven har arbetat med visar sig vara det vanligaste inslaget i dokumentationerna, 

betydligt vanligare än vad eleven kan och vilka förmågor eleven har utvecklat. Ordet ”arbeta” finns 

inte i kursplanen, utgör det centrala innehållet i sin helhet de arbetsområden som är väsentliga att 

arbeta med inom matematikundervisningen. Det står inte heller något i kursplanen om vad eleven ska 

förstå, veta eller klara av i ämnet.  

 

Förmågor lyfts i dokumentationernas summativa, såväl som formativa, bedömningar. Tabellen nedan 

visar hur ofta de förmågor, som står i syftestexten och kunskapskraven, nämns i dokumentationerna.  
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Tabell 3: Specifika matematiska förmågor enligt syfte och kunskapskrav 

Nyckelord Påträffade liknande ord Antal träffar 

lösa (problem/uppgifter/textuppgifter)* problemlösning 42 

beskriva (tillvägagångssätt)* förklara 17 

Begrepp ord 49 

Räkna räkning, beräkning, 

huvudräkna, huvudräkning 

111 

Mäta mätning 7 

Välja välja, avgöra, metod, 

räknesätt 

5 

Värdera  0 

beskriva (med konkret material, bilder..)*  5 

Resonera föra, följa, diskussion, 

diskutera, resonemang 

13 

*Inom parentes anges vilken karaktär av förmåga som ska utvecklas. 
 

Förmågan att utföra beräkningar av olika slag nämns nästan tre gånger oftare än förmågan att lösa 

problem. Ordet ”begrepp” kommer på tal ganska ofta och i kontrolläsningen visar det sig att det då 

främst handlar om att förstå matematiska ord och "begrepp" för att klara av att lösa textbaserade 

uppgifter. 

Tabell 4: Matematiska innehåll som nämns i dokumentationerna enligt centralt innehåll 

Nyckelord Påträffade liknande ord Antal träffar 

Taluppfattning  12 

- Uppdelning dela upp 10 

- Ordning ordna, storleksordning, 

sortera 

8 

- positionssystem tiotalsövergång, tiotal, ental 9 

- räknesätt  12 

- addition addera 101 

- subtraktion  79 

o tiokompisar  5 

- multiplikation multiplicera 42 

o multiplikationstabell  23 

- division  12 

- miniräknare  0 

Bråk  6 

Algebra  0 

- likheter likhetstecken 20 
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- mönster  15 

Geometri geometriska figurer, 

geometriska former 

25 

- 2D former cirkel, kvadrat, triangel, 

rektangel 

6 

- 3D former  0 

- skala  2 

- lägesord  4 

- symmetri  0 

- enheter måttenheter, viktenheter, 

volymenheter, längdenheter 

15 

- klockan analog, digital, tid, 

klockform 

27 

- jämförelser och uppskattningar  0 

Sannolikhet  0 

Statistik  2 

- tabell  34 

- diagram  2 

samband och förändringar  0 

- hälften dubbelt 6 

 

Tabellen visar att aritmetik, framförallt addition, subtraktion och multiplikation, har de högsta 

frekvenserna. Ungefär hälften av de träffar som fås på nyckelordet "multiplikation" handlar om 

multiplikationstabellen. Vidare förekommer inte ett enda av följande nyckelord i de dokumentationer 

som granskats: sannolikhet, jämförelse, symmetri, 3D former (t ex klot, koner, rätblock), 

uppskattningar. 

Måluppfyllelse 

Genom lärarens kryss i de färdigtryckta rutorna på blanketterna kan läsaren tydligt se om en elev har, 

eller inte har, uppnått målen i respektive ämne. Av okänd anledning saknas kryss på några blanketter, 

men då kan informationen om måluppfyllelsen läsas i omdömestexten bredvid. I sex av de granskade 

skriftliga omdömena saknas, i ämnet matematik, både kryss i de färdigtryckta rutorna och information 

om måluppfyllelse i textrutan bredvid. Med andra ord syns inte om eleven uppnår målen i matematik. 

Tabellen nedan visar procentsatser över måluppfyllelse utifrån innehållet i de skriftliga omdömena och 

framåtsyftande planeringarna. Rubriken längst till höger i tabellen, benämnd "Synliggörs ej", står de 

fall där måluppfyllelsen inte på något sätt har tydliggjorts i dokumentationerna. 

 

I samtliga granskade framåtsyftande planeringar, som inte innehåller några kryssrutor, framkommer 

det inte i texten om eleven bedöms att uppnå målen eller inte. Till dessa framåtsyftande planeringar 

från vårterminen 2014 till vårterminen 2015 finns inte heller separata skriftliga omdömen bifogade. 

Att enbart använda framåtsyftande planeringar på detta sätt, leder till att tydligheten kring 

måluppfyllelsen i matematik blivit allt sämre, vilket också kan avläsas i tabellen nedan. 
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Tabell 5: Information om måluppfyllelse 

Termin Totala 

antalet 

elever 

Andelen som 

bedöms att 

uppnå/uppnår 

målen (i hela 

procent) 

Andelen som riskerar 

att inte uppnå/uppnår 

inte målen (i hela 

procent) 

Uppnår målen 

enligt 

grundsärskolans 

kursplan (i hela 

procent) 

Synliggörs ej (i 

hela procent) 

HT 11 11 55 % 9 % 0 % 36 % 

VT 12 14 86 % 7 % 0 % 7 % 

HT 12 19 68 % 26 % 5 % 0 % 

VT 13 19 53 % 37 % 5 % 5 % 

HT 13 16 63 % 31 % 6 % 0 % 

VT 14 16 44 % 25 % 19 %  13 % 

HT 14 16 6 % 13 % 19 % 63 % 

VT 15* 1 0 % 0 % 0 % 100 % 

 112     

*Avvikelse p g a det bristande underlaget. 

 

Tabellen ger ingen information om en elevs måluppfyllelse har ökat eller minskat från termin till 

termin, då inte alla elevers omdömen finns med under alla terminer.  

Andelen för måluppfyllelse som inte synliggörs under höstterminen 2011 är relativt hög. Detta beror 

på att urvalsunderlaget till största del bestod av elever i första klass, där lärare hade lämnat 

kryssrutorna tomma och inte skrivit ut något i textrutorna om huruvida eleven uppnår målen eller ej. 

Där hade lärare lämnat rutorna tomma och i de skriftliga omdömena står det inget om eleven uppnår 

målen eller inte. 

Som man kan se i tabellen har antalet elever bland urvalsunderlaget som följer grundsärskolans 

kursplan ökat. Tre av dessa elever följde från början kursplanen för specialskolan och riskerade då att 

inte uppnå målen i matematik. När de övergått till att följa grundsärskolan bedöms de ha uppnått 

målen. 

Mellan vårterminen 2012 och höstterminen 2013 är informationen om måluppfyllelse relativt tydlig. 

Utifrån det kan statistiken för denna period tolkas som att den högsta frekvensen för måluppfyllelsen 

var 86 % och den minsta 53 %.  

Analys av resultatet 

Resultatet visar att lärare generellt sett riktar sig till eleven, d v s har eleven som mottagare till texten, 

när de skriver sina dokumentationer eftersom pronomenet "du" är det som används mest frekvent. I 

kursplanen, som är riktad till lärare, står det i syftestexten ”eleverna” och i kunskapskraven ”eleven”. 

Syftestexten syftar på undervisningen, som sker i grupp bestående av flera elever, medan 

kunskapskraven utgår från varje enskild elev. 

Lärare gör varierande ordval när de skriver t ex en beskrivning av elevens kunnande; ordet ”kan” är 

inte det självklara valet för att beskriva en slags kunnighet trots att det är det ordet som dominerar i 

kunskapskraven. Synonymer som ”vet”, ”klarar av” och ”lärt” kan inte jämföras direkt med 
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kunskapskraven eftersom kunskapskraven beskriver grader och/eller typer av kunnighet genom 

värdeorden ”enkla”, ”i huvudsak”, ”med viss anpassning”, ”på ett fungerande sätt”,  

”tillfredställande”, ”grundläggande”, ”vanliga”, ”lämpliga”, ”elevnära” och ”välkända”. 

Förmågan att utföra beräkning är den som oftast kommer på tal i elevdokumentationerna. Dock 

framkommer det inte alltid tydligt om elever faktiskt besitter förmågan att räkna. Lärare som använder 

formuleringarna ”har arbetat med”, ”har tränat” och ”räknar” i presens kan syfta på elevens 

prestationer, men kan också syfta på att eleven har den, i sammanhanget relevanta, förmågan. 

Uttrycket "matematiska begrepp" förekommer relativt ofta, dock inte alltid i kombination med att 

kunna "använda och analysera" begreppen så som det avses i kunskapskraven. Ungefär hälften av de 

omdömen som innehåller detta uttryck handlar om begreppsförståelse, där fokus ligger på att elever 

behöver utveckla sitt begreppsförråd för att kunna förstå textuppgifter. I kunskapskraven står det inget 

om att elever ska kunna läsa textuppgifter, däremot står det att eleven ska kunna lösa matematiska 

problem samt att elever ska använda och beskriva grundläggande matematiska begrepp. Enligt 

kursplanen ska eleven inte bara kunna förstå begreppen utan dessutom kunna använda och beskriva 

dem. Uttrycket ”föra matematiska diskussioner”, som också återfinns i de analyserade omdömena, kan 

antingen betyda att elever ska kunna föra och följa resonemang om bl a val av räknemetoder och 

resultatets rimlighet eller att elever ska kunna samtala om tillvägagångssätt. 

I kursplanens centrala innehåll återfinns de fyra räknesätten och i de omdömen som granskats är 

addition, subtraktion och multiplikation de tre vanligast återkommande. Omdömenas innehåll har 

också ett ofta återkommande fokus på att eleven ska kunna förstå och avläsa klockan, vilket inte är 

helt i enlighet med kunskapskraven där det står: ”Eleven ska kunna göra enkla mätningar, jämförelser 

och uppskattningar av … tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet” 

(Skolverket, 2011, s. 69). Att ”kunna klockan” innebär också att eleven ska kunna mäta, jämföra och 

uppskatta tider och använda timmar, minuter och sekunder. Kursplanen tar inte upp analog eller digital 

klocka, som förekommer ofta bland de skriftliga omdömen som handlar om klockan. 

Tredimensionella former, sannolikhet, jämförelser och uppskattningar förekommer inte i 

dokumentationerna en enda gång. De matematiska uttrycken ”algebra” samt ”samband och 

förändringar” förekommer inte heller en enda gång i dokumentationerna, till skillnad från uttrycken 

”räknesätt”, ”geometri” och ”taluppfattning” som är ofta återkommande. 

 

Kvalitativ resultatanalys 

 

Resultatet av den kvalitativa analysen sammanställs utifrån de kategoriserade temana som egna 

rubriker. 

Summativa uttryck om vad eleven kan enligt kunskapskrav 

Samtliga dokumentationer inleds med en slags summativ bedömning av elevers kunskaper i 

förhållande till läroplanens två första delar, till centralt innehåll eller till kunskapskraven. Eftersom 

Skolverket föreskriver att kunskapskraven ska ligga till grund för bedömningen utgår detta tema från 

de summativa bedömningarna med fokus på det matematiska kunnandet, d v s förmågor som elever 

har utvecklat enligt kunskapskraven. Ett exempel på en sådan summativ bedömning är: ” Du förstår 

principen för hur man räknar addition inom talområdet 0-10. Du kan ramsräkna till 10. Du kan sortera 

och gruppera olika föremål” (Elev 4). Denna elev bedöms uppnå kunskapskraven. Utifrån detta 

skriftliga omdöme kan förstås att eleven har förmåga att räkna med addition, där svaren ligger inom 

heltalsområdet 0-10. Eftersom läraren använder ordet ”förstår” istället för ”kan” som står i kursplanen 
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kan det tolkas som att eleven förstår grunden till tiokompisar, men inte behärskar det än.  

Elevens kunnande i att ramsräkna kan innebära att eleven kan bestämma vilket tal som kommer före 

eller efter ett angivet tal inom talområdet 1-10. Eleven kan också sortera och gruppera olika föremål, 

vilket betyder att eleven har förmåga att se och urskilja olika egenskaper oavsett föremål. 

I ett annat omdöme där eleven bedöms att uppnå kursplanens mål har lärare valt att använda ”vet” 

istället för ”kan” i en mening, utan att göra skillnad mellan dessa två ord: 

Eleven kan räkna med 10 hopp upp till 100. 

Eleven kan jämföra tal, skriva dem i rätt ordning med minsta talet först samt vet vilket tal som 

kommer före och efter ett angivet tal inom talområdet 0-100. 

Eleven vet att tal är uppbyggda av tiotal och ental men har svårt att skilja på dess antal och värde 

(elev 16). 

       

Texten kan tolkas som att eleven kan räkna uppåt tio i taget och att eleven vet att vårt talbassystem 

består av siffrorna 0-9. Hen kan också räkna uppåt och nedåt ett i taget från 0 till 100. 

Läraren har pekat ut specifikt vad eleven inte kan genom att använda begreppet ”har svårt”, vilket 

också betyder att eleven håller på att utveckla sig i att se relationen mellan antal och värde.  

Uppställning är en metod som lärare i några dokumentationer menar att elever behöver utveckla sig i 

att använda. Ingen annan typ av metod nämns i omdömena, trots att det finns flera olika räknemetoder 

att tillämpa och att det betonas i kunskapskraven att eleven ska kunna välja och värdera olika 

räknemetoder.  

Exakt samma formuleringar och innehåll finns i några skriftliga omdömen som är skrivna under 

samma termin och av samma lärare. Läraren kan ha kopierat rakt av från elev till elev, antagligen för 

att dessa elever gått i samma klass och fått samma undervisning. Fallet kan tolkas som att läraren 

menar att eleverna utvecklat exakt samma förmågor och att de har exakt samma utvecklingsområden.  

 

Centralt innehåll och matematikboken som bedömningsunderlag 

Taluppfattning och aritmetik framkommer som det klart dominerande området i årskurserna 1-4. I 

flera dokument står det vilket centralt innehåll som behandlats utan att nämna vilka specifika förmågor 

som eleven har utvecklat eller ska utveckla. Större fokus ligger på vad eleven eller klassen har jobbat 

med eller tränat på, än på förmågorna utifrån kunskapskraven. Det är vanligt att lärare räknar upp flera 

olika matematiska arbetsområden ur det centrala innehållet som en bocka-av-lista. För en elev som 

bedöms att uppnå kursplanens mål har lärare skrivit: 

 

Du kommer vidare i matte och jobbar nu med hundratal och tusental. Du tränar nu också på 

multiplikationstabellen upp till 5. Du tränar och övar lite på bråkform upp till 5 också. Du har precis 

lärt dig vad avrundning betyder. Du har även tittat på geometriska figurer och avläst enklare tabeller. 

Du har även tränat mycket på analog klockform (elev 19). 

 

I detta exempel har eleven enligt det centrala innehållet arbetat med följande områden: 

positionssystemet, huvudräkning, enkla tal i bråk, matematiska likheter, rimlighetsbedömning vid 

enkla beräkningar, grundläggande geometriska objekt, enkla tabeller och tid. Begreppen ”kommer 

vidare”, ”tränar på” och ”har tittat på” säger inget om vad eleven kan, utan ger endast information om 

vad eleven har arbetat med. I detta omdöme finns ingen information om vilka förmågor eleven har 

utvecklat.  
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Matematikboken återkommer i elevdokumentationerna, genom att ange bokens namn och nivå. Det 

kan tolkas som ett sätt att ge information om var eleven ligger i sin kunskapsutveckling. Ett 

textexempel som formulerats för en elev som bedöms att uppnå kursplanens mål: 

 

Vi har jobbat med Matte Safari 2A och statistik och bråkform. Du har förmåga att lösa matematiska 

problem. Det visar sig att du klarar av: talen upp till 100, analoga klockan och förmåga att använda 

huvudräkning för att räkna addition och subtraktion. Du har visat att du har god förmåga i matematik! 

(elev 17). 

 

Texten kan uppfattas som att eleven har god förmåga att lösa matematiska problem och att använda 

huvudräkning för att göra beräkningar med addition och subtraktion. Däremot står det inget om vilka 

förmågor eleven har i förhållande till kunskapskraven. Vilka förmågor menar läraren att eleven har 

utvecklat när läraren skriver att eleven klarar av naturliga tal upp till 100? I likhet med ovanstående 

exempel anges vad eleven ”kan” utifrån centralt innehåll istället för utifrån kunskapskraven. Enda 

undantaget är förmågan att göra beräkningar med de fyra räknesätten, dock mest addition och 

subtraktion, som återkommer i dokumentationerna. Multiplikationstabellerna kommer ofta till tals 

också, dock tidigast under vårterminen i årskurs 2. 

 

Från summativ till formativ 

Hur en formativ bedömning utvecklas utifrån de summativa varierar i elevdokumentationerna. I några 

utgår den formativa bedömningen från den summativa, där eleven ska fördjupa sina kunskaper 

ytterligare, och i andra bedömningar ses inget samband alls mellan summativa och formativa. 

Summativa bedömningar som används i formativt syfte finns i två huvudkategorier; formativ 

bedömning som bygger på den summativa enligt centralt innehåll respektive enligt kunskapskrav.  

När den formativa bedömningen formuleras med centralt innehåll som tyngdpunkt härleds elevers 

kunskaper med fokus på arbetsområde, från ett arbetsområde till ett nästa. När en elev kan räkna 

addition, är elevens nästa steg att räkna subtraktion. När eleven kan klockans heltimmar, är elevens 

nästa steg att kunna klockans halvtimmar (Elev 1). Det står i kunskapskraven att eleven ska kunna 

räkna med addition, dock inte att subtraktion är det arbetsområde som kommer efter addition. I 

kunskapskraven står det heller inget om att eleven ska kunna avläsa klockan, om det är så läraren 

menar i texten, utan snarare att eleven ska kunna mäta, jämföra och uppskatta tid i timmar, minuter 

och sekunder. I den formativa bedömningen, som handlar om att kunna klockans halvtimmar, kan det 

med andra ord betyda att eleven ska utveckla sin förmåga att: mäta och uppskatta längden av en 

halvtimme, att uttrycka en halvtimme i minuter och sekunder och/eller att jämföra klockslag med 

halvtimmes skillnad. 

Nedanstående text är ett exempel på när den formativa bedömningen utgår från kunskapskraven: 

 

Du har förmåga att lösa matematiska problem. Du har förmåga att beskriva dina lösningar. Du har förmåga att 

använda huvudräkning för att räkna addition. Du har förmåga att använda huvudräkning för att räkna 

subtraktion. Du behöver utveckla din förmåga att föra och följa matematiska diskussioner (Elev 9).                                                                                                                                  

  

Med förmågan att lösa matematiska problem, beskriva sina lösningar samt att räkna addition och 

subtraktion bedömer läraren i detta fall att elevens nästa steg är att föra och följa matematiska 

resonemang. I ett annat exempel har läraren angett, i den summativa bedömningen, att en elev (Elev 5) 

riskerar att inte uppnå målen och sägs ha svårt för att räkna ut t ex 5 + 2. Utifrån detta har läraren, i 
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formativt syfte, formulerat att eleven behöver träna på att dela upp tal och lära sig med hjälp av 

laborativt material samt räkna subtraktion inom heltalsområdet 0-10. Hen ska även kunna addera 

högre tal från 0-50 samt förstå tiotal och ental. Läraren kan mena att eleven, genom att träna på att dela 

upp tal och räkna med subtraktion, kan utveckla sin förmåga att räkna med addition.  

I dokumentationerna förekommer även summativa bedömningar utan formativt syfte. För denna elev 

som riskerar att inte uppnå målen har läraren skrivit: 

 

Du visar att du klarar av din kunskap om uppdelning av tal upp till 5. 2-kamrater, 3-kamrater, 4-

kamrater och 5-kamrater med hjälp av bilder. Du klarar göra enkla beräkningar med addition inom 

heltalsområdet 0-5 med hjälp av bilder. Du behöver träna på att forma siffror rätt. Det gör du genom 

att träna på iPad som har övningar till att forma siffror och du tränar också på att skriva siffror på 

smartboarden (Elev 18). 

 

Eftersom eleven kan dela upp tal upp till 5 och räkna med addition där svaren ligger inom 

heltalsområdet 0-5 innebär det att eleven kan uttrycka siffrorna 0-5. I kunskapskraven står inget om att 

eleven ska kunna forma siffror rätt när de skriver. 

 

Samma och upprepande bedömningar av kunskap, både summativt och formativt, förekommer från 

termin till termin. Några elever har fått exakt samma omdömen efter en eller två terminer, utan något 

samband till måluppfyllelsen. Elev 11 bedöms nå målen och matematik sägs vara hens starkaste ämne. 

För denna elev har läraren skrivit likdana formativa bedömningar tre terminer i rad, som handlar om 

utveckling av förmågan att samtala om matematik. Den förmågan nämns det däremot inget om i någon 

av de summativa bedömningarna. I enbart 1 av de 112 omdömena som analyserats har lärare omtalat 

förmågan att föra och följa resonemang i den summativa bedömningen. Förmågan att utföra beräkning 

med addition och subtraktion har läraren däremot tagit med i sina bedömningar tre terminer i rad. 

Liknande mönster förekommer rent generellt bland de granskade dokumentationerna. Läraren ger 

regelbundna omdömen om elevens förmåga att utföra beräkning, genom att använda huvudräkning 

och skriftliga räknemetoder, men ingen information står att finna vad gäller förmågan att välja och 

värdera metod och räknesätt. 

För samma elev har samma lärare skrivit att eleven behöver kunna hantera likhetstecknet genom att 

kunna lösa uppgifter där svaret ligger på ”fel” plats (elev 11, höstterminen 2012). Läraren menar alltså 

att eleven ska kunna bestämma termen vid beräkning av addition istället för att räkna ut summan. Ett 

liknande omdöme kan hittas 2,5 år senare, där läraren skriver på vårterminen 2014 att eleven på lång 

sikt ska kunna hantera likhetstecknet och texten är en direkt kopia utav kunskapskravet.  

Att uppnå målen 

Elevers egenskaper och prestationer  
 
Enligt lärares formuleringar i de granskade dokumentationerna tycks elevers kunskaper utvecklas av 

andra förmågor, egenskaper och prestationer än de som anges i kursplanen. Ta t.ex. Elev 3 som 

riskerar att inte uppnå målen och inte klarar av att förstå instruktioner där läraren anger att eleven 

behöver utveckla sin förmåga att ta in instruktioner genom att läraren ger en uppgift i taget. Huruvida 

läraren anser att eleven kommer att uppnå målen om hen arbetar med en uppgift i taget anges dock inte 

i dokumentationen.  

Flera lärare benämner elevers koncentration, engagemang, motivation och nyfikenhet både som 

styrkor och som svagheter, tillika utvecklingsområden. P g a blanketternas begränsning formuleras de 
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flesta styrkorna under summativ bedömning medan utvecklingsområdena formuleras som en slags 

formativ bedömning. En lärare skriver att motivationen behöver förstärkas för att eleven ska kunna 

utvecklas i matematik, vilket enligt läraren kan göras genom att eleven får arbeta med praktiska 

övningar och matematikspel (Elev 7). Laborativt arbetssätt, "fingerräkning", konkret material, visuellt 

stöd samt digitala verktyg som iPad och Smartboard anges i flera dokument som stöd i 

kunskapsutvecklingen. Att ha en vuxen som stöd är ett annat bidrag som nämns ibland, dock främst 

för de elever som riskerar att inte uppnå målen. För de elever som bedöms att uppnå målen har lärare 

däremot formulerat, i formativt syfte, att elever ska kunna räkna utan stöd av fingrar och annat konkret 

material. Att kunna arbeta snabbt i matematik dyker upp i vissa omdömen, som en lärare skriver om 

elev 9: Du tar snabbt till dig matematiken. Du jobbar självständigt och kan tänka och räkna bra. Men om du 

koncentrerar dig på lektionerna då hinner du mycket mer.  

I matematik behöver man alltså kunna jobba snabbt för att hinna bli färdig med matematikboken. 

 

Självständighet är en annan egenskap som återkommer ofta i omdömena. Flera lärare skriver att elever 

måste kunna arbeta självständigt, speciellt i arbete med matematikböcker. Lärare tar också upp 

arbetstempo som en aspekt som påverkar elevers matematiska utveckling. En lärare skriver för en elev 

som riskerar att inte uppnå målen: ” Arbetar långsamt, hinner inte med det som förväntas enligt 

läroplanen” (Elev 13). Osäkerhet tar några lärare upp och menar att elever behöver befästa sina 

kunskaper och vara säkra på det de har lärt sig. ”Du börjar kunna klockan (analog tid) och ska bli helt 

säker under höstterminen” (Elev 8).  

Elevers prestationer, nyfikenhet och intressen för matematik utgör de styrkor som synliggörs i 

dokumentationerna, snarare än de matematiska förmågor som tas upp i syftestexten i kursplanen för 

matematik.  

 

Omgivningsfaktorer 
 

I omdömena står det inte i lika stor utsträckning vad skolan och lärarna kan och/eller ska göra, som det 

står vad eleven själv kan göra. I dokumentationerna står det att eleven t.ex. ska arbeta i 

matematikboken, göra sina matematikläxor och delta i klassrumsaktiviteter medan läraren påminner, 

uppmuntrar och stödjer eleven under arbetsprocessen. I ett skriftligt omdöme står det att lärare kör 

gemensamma genomgångar, konkretiserar matematikbokens innehåll och ser till att det alltid finns 

hjälpmedel som t.ex. talblock och pengar som eleven själv kan plocka fram vid behov (elev 6). 

Konkret material nämns ofta i dokumentationerna och kan på det sättet betraktas som en viktig del av 

matematikundervisningen.  

 

Du behöver utveckla din förmåga att bedöma om dina resultat är rimliga. Detta kan du utveckla 

genom att använda konkret material när du löser matematiska problem. Du kan utveckla din förmåga 

att föra och följa matematiska diskussioner. Genom att vi löser enkla problemlösningar både 

individuellt och i grupp utvecklar du denna förmåga (Elev 3). 

 

Denna lärare skriver att konkret material är ett bra komplement vid utveckling av förmågan att avgöra 

om ett resultat är rimligt. Vidare kan läraren mena att förmågan att föra och följa matematiska 

resonemang kan utvecklas genom att lösa problem först själv och sedan i grupp, eller tvärtom. I de 

flesta skriftliga omdömena framkommer det inte med tydlighet vilka insatser skolan ska göra, då det i 

alla blanketter utom en saknas en förtryckt textruta för denna information. I de dokumentationer som 

innehåller en sådan ruta, kan formuleringen av den formativa bedömningen för en elev som behöver 
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utveckla sin förmåga att prata matematik, förklara sina tankegångar samt kunna lösa enkla 

problemuppgifter, se ut enligt följande: ”Vi arbetar med ”Mattekul” i skolan, där ingår även 

problemlösningsuppgifter” (Elev 1).  

Skolans insatser är, enligt läraren som skrivit denna formulering, att eleven får arbeta med den bok där 

uppgifter som ska träna den avsedda förmågan ingår. För en annan elev (Elev 21), som behöver 

befästa sina kunskaper i subtraktion, skriver läraren att eleven gör detta genom att öva på sin iPad och 

på datorn. Förmågan att föra och följa matematiska resonemang kan utvecklas genom ett gemensamt 

arbete i klassen där de ritar och skriver på tavlan. 

Textgenrer och ordval 

Som det framkommer i den kvantitativa delen är de flesta dokumentationerna formulerade med elever 

som mottagare, eftersom benämningen ”du” används. I många texter är språket inte anpassat för dess 

målgrupp, som i detta fall är lågstadieelever. Texten nedan innehåller flera ämnesspecifika 

matematiska begrepp och är formulerat med lärare som målgrupp snarare än en lågstadieelev: ”Du har 

lärt dig: Minska med hundratal, tiotal (subtraktion) Multiplikation femmans och tians tabell Hur tal är 

uppbyggda upp till 1000. Lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental med övergångar” (Elev 9).  

Flera av de texter som är riktade till elever är dessutom direkt kopierade från kunskapskraven.  

 

Du ska kunna välja och använda matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla 

beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter. Du ska kunna använda huvudräkning för att genomföra beräkningar 

med de fyra räknesätten. Du ska också kunna klockan (Elev 12). 

                                                                                                               

I några framåtsyftande planeringar har lärare på samma papper blandat både språk och textens 

mottagare, där eleven i några meningar benämns som ”du” och i andra meningar ”eleven” alternativt 

benämns med elevens namn, eller till och med "jag" vilket indikerar att eleven själv formulerat 

innehållet. I formuleringen av frågan som ska besvaras i respektive ruta används pronomenet "vi" 

medan i svaret används "du" alternativt "jag" beroende på vem som besvarar frågan - läraren eller 

eleven. 

 

Vart ska vi? 

Eleven ska bli säkrare på subtraktion: Detta kan du göra genom att öva när du spelar matematiska 

spel i din iPad och på datorn. Du kan utveckla din förmåga att föra och följa matematiska problem: 

genom att vi arbetar gemensamt och ritar, skriver på tavlan. 

 

Var är vi? 

Jag visar intresse för siffror och ämnet matte. Jag har arbetat med räknesagor, addition och 

subtraktion. Jag har arbetat med ”leksaksfabriken” och fått olika uppgifter. Uppgifterna innehöll: 

taluppfattning, begrepp, addition och subtraktion och pengars värde (Elev 3). 

                            

 

I denna text beskrivs eleven både som subjekt och objekt genom benämningarna ”jag”, ”du” och 

”eleven”. Ett annat pronomen, ”vi”, förekommer i flera dokumentationer, när det handlar om något 

som lärare och elev tillsammans har gjort eller ska göra alternativt, har gemensamt ansvar för.  

En annan lärare har skrivit dokumentationen uteslutande i jag-form, som om eleven har skrivit texten 

själv. 
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Hur gick det? 

Jag börjar bli säker på de flesta multiplikationstabellerna. Jag räknar addition med minnessiffra och 

subtraktion med lån. 

Var är vi? 

Jag arbetar i Matteborgen 4a där jag räknar med de olika räknesätten och problemlösning (Elev 8). 

                                                                                                                        

 

Detta skapar ytterligare förvirring kring vem mottagaren av texten är, när läraren även använder jag-

formen ur lärarperspektivet i rutan "lärares kommentar". Att använda sig av jag-form i denna ruta 

förekommer även i flera andra dokumentationer av framåtsyftande planeringar, t ex i denna text: 

”Jag ska låta eleven vara med och påverka hur hen vill arbeta med matte under lektionerna. Hen ska 

vara delaktig i planering, genomförande och på vilket sätt hen lär bäst” (Elev 3). 

För elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven framstår det som att lärare gärna väljer att 

belysa det som eleven inte kan eller på annat sätt ge information om vad som utgjort hinder för elevens 

kunskapsutveckling i matematikämnet. Genom detta förtydligande om vad eleven inte kan, får man 

veta varför eleven inte uppnår kunskapskraven. 

Sammanfattning 

Flertalet av de analyserade skriftliga omdömena och IUP:erna har bristande kvalitet i förhållande till 

dess syfte och funktion. Det finns dokument som uppfyller kraven för dokumentation där lärare utgår 

från elevens matematiska förmågor, medan andra dokument till stor del har lagt fokus på annat än vad 

som står i kunskapskraven. Lärares formuleringar varierar väldigt mycket, de flesta skriver med elever 

som mottagare och tillämpar yrkesspecifika begrepp i sina formuleringar. En del texter är kopierade 

direkt från kunskapskraven. Språket är vanligtvis inte anpassat efter elevers nivå. Det visar sig också 

att lärare använder olika ord för att beskriva kunnandet. Istället för skriva vad eleven kan, skriver 

lärare vad eleven vet, klarar av, förstår, har arbetat med eller har tränat på. 

Analysen visar att lärares bedömningar av och för elevers kunskaper, mer eller mindre, har kursplanen 

som utgångspunkt, utifrån kunskapskrav och/eller centralt innehåll. Lärare skriver gärna om vad 

eleven har arbetat och ska arbeta med, utan att betona vilka förmågor eleven har utvecklat eller ska 

utveckla. Av de omdömena som utgår från kunskapskraven är förmågan att utföra beräkningar den 

som är mest frekvent återkommande. Lärare tar upp elevers matematiska begreppsutveckling och gör 

detta ofta i avseendet att eleven behöver kunna fler begrepp för att förstå textuppgifter. Få lärare lägger 

vikten på att, som det står i kunskapskraven, använda och/eller analysera begrepp.  

Ur det centrala innehållet var aritmetik det vanligaste att skriva om. I flera av dokumentationerna tas 

också matematikböckerna upp med betoning på dess nivå, utan vidare koppling till vilka förmågor 

eleven ska utveckla. Fokus läggs då istället på att eleven behöver koncentrera sig eller jobba bättre för 

att hinna bli färdig med boken. Enligt flera lärare behöver eleven utveckla sin självständighet och 

motivation för att klara målen i matematik, som en slags formativ bedömning.  

Hur summativ och formativ bedömning hänger ihop varierar mycket; i några byggs den formativa 

bedömningen på den summativa med centralt innehåll och/eller kunskapskrav som utgångspunkt 

medan det i andra helt saknas samband mellan den formativa och summativa bedömningen. Lärare 
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menar ibland med sina formuleringar att elevens prestationer är det som avgör huruvida eleven uppnår 

målen eller ej. 

Sammanställningen av måluppfyllelsen visar att det är fler elever som når målen jämfört med de som 

inte når målen. Som mest, under vårterminen 2012, bedöms 86 % av elevgruppen att uppnå målen i 

matematik och som minst 53 %, bortsett från avvikelser. Det går inte att få fram en likadan siffra för 

höstterminen 2014 då skriftliga omdömen saknades vid analysen och då de blanketter som finns för 

framåtsyftande planering, både Skolverkets och SPSM:s egna, saknar förtryckta rutor avsedda för att 

markera måluppfyllelse. 

I dessa blanketter framkommer i de flesta fall inte tydligt om eleven uppnår målen eller inte, trots att 

matematik finns med i alla framåtsyftande planeringar som ingick i undersökningen. Elevers 

måluppfyllelse blir tydlig genom att lärare kryssar i de förtryckta rutorna i de skriftliga omdömena 

alternativt skriver med ord att eleven bedöms att uppnå eller uppnår målen. 

I dokumentationerna framkommer hur skolan kan hjälpa eleverna att uppnå målen, där 

matematikboken, konkret material, iPad och vuxenstöd ges som förslag på olika slags insatser. Lärare 

skriver att de påminner, stöttar eleven och ser till att material finns på plats samt att eleven ska få 

arbeta med de övningar som tränar på det som eleven sägs ska utvecklas. I ett fåtal dokument står det 

hur läraren och eleven ska arbeta tillsammans för att eleven ska kunna utvecklas i enlighet med det 

formativa syftet. 

Diskussion 

I sammanställningen av måluppfyllelsen i denna studie, som sträcker sig mellan höstterminen 2011 

och vårterminen 2015, visas att andelen elever som uppnår målen är mellan 63% och 86%. Enligt 

forskningsresultat utvecklas matematikförmågan redan vid 2-3 årsåldern och skolan har en stor 

betydelse för kunskapsutvecklingen i matematik (Foisack m.fl., 2013; Kritzler, 2012; Luckner m.fl., 

2012). Eftersom måluppfyllelsen i studien för vårterminen 2012 var relativt hög med sina 86%, borde 

rimligtvis en lika stor andel kunna uppnå målen även i slutet av årskurs 10. I och med att 

måluppfyllelsen är ett av skolans viktigaste uppdrag är det intressant att lyfta hur arbetet med 

elevdokumentationer kan bidra till att öka uppfyllelsen. 

I skriftliga omdömen och framåtsyftande planeringar finns följande information: vilka delar av 

kursplanen som lärare tycker är väsentligt att arbeta med, hur lärare bedömer elevers kunskaper samt 

hur lärare bestämmer vad elevens nästa steg är för att elever ska utvecklas så långt som möjligt. Dessa 

omdömen har betydelse för hur eleven utvecklas i matematikämnet eftersom det inte bara är det som 

sker i själva undervisningen som är avgörande för utvecklingen, utan även hur lärare följer upp och 

lägger upp matematikundervisningen (Marton, 2010; Wiliam, 2013). Enligt de senaste 

bestämmelserna ska omdömena innehålla framförallt formativ bedömning och skolans insatser 

(Skolverket, 2013a), där det ligger på lärarens ansvar och förmåga att bestämma nästa steg i elevens 

utveckling och hur läraren ska stötta eleven i detta, så att elevens utveckling går i rätt riktning. Av den 

anledningen är det värt att reflektera över lärarfaktorer som kan ha betydelse för låga resultat i 

matematik bland döva elever och elever med hörselnedsättning då forskare menar att skolans arbete i 

matematikämnet är avgörande för hur elever utvecklas i ämnet (Foisack m.fl., 2013; Luckner m.fl., 
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2012; Swanwick m.fl., 2005). Rent generellt har matematikläraren en tungt vägande roll, då läraren är 

en av faktorerna som har störst inverkan på elevernas kunskapsutveckling i matematikämnet.  

I denna studie påvisar liknande brister som framkom i Skolverkets rapport i år 2010 samt i samband 

med Skolinspektionens tillsyn av specialskolan, trots att det passerat några år sen dessa rapporter 

publicerades. Vad det kan beror på kan denna studie inte ge svar på, däremot kan specialskolorna 

fundera på hur de ska kunna utveckla dokumentationsarbetet så att dokumentationerna förblir 

meningsfulla både för undervisningen och för elevers kunskapsutveckling. 

Skriftligt kommunikationsverktyg 

 

Resultatet visar att lärares språkbruk i de skriftliga omdömena och IUP generellt sett inte är anpassat 

för sina mottagare. De flesta lärare har riktat sig till elever som mottagare och samtidigt tillämpat ett 

professionellt språk, vilket är obegripligt för lågstadieelever. Benämningen ”du” i kombination med 

ord och begrepp kopierade direkt från läroplanen ger en känsla av att den skriftliga kommunikationen 

mellan lärare, elever (och vårdnadshavare) inte har fungerat bra på specialskolan. Hur mycket av 

texten förstår eleven och vårdnadshavaren? Vilka förutsättningar får de till inflytande när de själva inte 

förstår vad som står i texterna? Eftersom det står i styrdokumenten att skriftliga omdömen är en del av 

den samlade informationen inför utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare (Skolverket, 

2013a), bör skolan fundera på till vem de skriver och därigenom välja adekvat språk. I de 

ämnesspecifika kommentarerna i Skolverkets omdömeblankett finns utrymme för kortfattade 

anteckningar, där lärare kan skriva om elevens förutsättningar, styrkor eller skäl för att eleven inte 

uppnår kunskapskraven (Skolverket, 2013b). Hur ska lärare kunna skriva så kort om en elev som 

riskerar att inte uppnå kunskapskraven, utan att påverka elevens motivation negativt? Om skolan 

däremot bestämmer för att de skriftliga omdömena bara är för lärare emellan kan de tillämpa ett 

professionellt språk med koppling till läroplanen och andra styrdokument (Andréasson & Asplund-

Carlsson, 2009).  

Om elever ska ta del av dokument finns det tre aspekter för lärare att ta hänsyn till; hur de ska 

formulera sig, vilket språk de ska hålla sig till samt vad som skall skrivas (d v s innehåll). 

Forskare betonar vikten av att skapa en god kommunikation med eleven genom att hålla sig på elevens 

nivå, både innehålls- och språkmässigt. Om detta ej görs, finns en risk att det skapas barriärer som gör 

att eleven varken förstår eller deltar i sitt eget lärande, i vilket fall den formativa bedömningen och 

hela syftet med IUP förlorar sin effekt (Andréasson & Asplund-Carlsson, 2009; Hattie, 2012; Wiliam, 

2013). Dessutom kan dokumentationsarbetet då kännas meningslöst för båda parter; elever kan 

uppleva dokumentationen som ”lärarens grej” eftersom de inte förstår dess syfte, medan lärare inte 

förstår varför de måste dokumentera om det inte tillför något positivt för elevers kunskapsutveckling 

eller undervisningen i stort.  

Motivationen är en annan avgörande faktor i matematikutvecklingen (Petersen, 2012). Det är 

väsentligt att elever har motivation för att lära matematik, för att kunna utvecklas. Däremot kan man 

fråga sig om det är nödvändigt att skriva om motivationen i dokumentationerna, särskilt om det 

handlar om bristfällig motivation. Några dokumentationer har bristfokus, med information om vad 

eleven inte kan, speciellt återkommande bland de elever som riskerar att inte uppnå målen. 

Formuleringen i sig kan bidra till att elevers motivation blir ännu sämre.  

Summativa och formativa bedömningar ska enligt Skollagen vara kunskapsinriktade, d v s med 

kursplanen som utgångspunkt (Skolverket, 2013a). Det ligger i lärarens professionella roll att kunna 
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tala med elevers kunskaper som utgångspunkt, vilket har positiv inverkan på motivationen. 

 

I resultatet visades att lärare använder olika ord när de beskriver elevers kunskaper i matematik. Hur 

kan alla de olika orden tolkas? Vilken förståelse får man om elevers kunskaper om man skriver ”vet” 

istället för ”kan”? Däremot kan gemensamt språk bland lärare skapa bättre förståelse genom t ex att 

använda värdeorden i kunskapskraven, under förutsättning att lärarna har diskuterat igenom 

värdeorden innan (Skolverket, 2013c). Genom att beskriva kunnandet, t ex ”kan … i huvudsak”, ger 

en tydligare beskrivning om vad lärare menar med kunnandet, än om läraren skriver ”vet”, ”har lärt” 

eller ”klarar”. Kommentarmaterialet innehåller bedömningsstöd för år 6 respektive 9, som i 

specialskolan är avsett för år 7 respektive år 10, men kan vara ett bra diskussionsunderlag även för 

lärare på lågstadiet.  

 

Skriftliga omdömen och IUP:er utgör en del av kommunikationen om elevens kunskapsutveckling, 

som man kan återkomma till, utvärdera och följa upp till skillnad från den muntliga. Eftersom det 

framkommer i analysen att lärare använder sitt professionella språk när de skriver till elever kan man 

fråga sig vilka ord eller begrepp de använder i muntliga samtal med elever. För döva elever och elever 

med hörselnedsättning som har teckenspråk som modersmål sker den muntliga kommunikationen 

naturligtvis på teckenspråk. I dokumentationerna kan det finnas behov för att skapa en annan slags 

utformning för att den skriftliga kommunikationen med döva elever och elever med hörselnedsättning 

också ska bjuda till delaktighet, med tanke på att visuellt stöd har stor betydelse för deras lärande 

(Easterbrooks & Stephenson, 2012; Marschark & Hauser, 2012; Roos, 2009). Även för hörande barn 

menar bland annat Jönsson (2013) och Mårell-Olsson (2012) att lärare behöver finna andra lösningar 

för de elever som inte lärt sig läsa ännu genom t ex en slags portfolio med bild- och filminslag. 

 

Blankettens utformning påverkar innehållet då den avgör vad som ska skrivas under de olika 

rubrikerna (Andréasson & Asplund-Carlsson, 2009). På Skolverkets skriftliga omdömeblankett finns 

Mer än godtagbara som ett av kryssalternativ, däremot inte på SPSM:s gemensamma blankett. Detta 

kan ses som att lärare som använder SPSM:s blankett ges sämre förutsättningar för att kommunicera ut 

om elever behöver extra utmaningar. Det ger en känsla av låga förväntningar och att elever inte 

uppmanas att utvecklas mer än godtagbart på lågstadiet, vilket kan förstås som en orsak till varför de 

kan ha svårt att få högre betyg än E när de slutar skolan. Enligt sammanställningen av måluppfyllelsen 

i tabell 7 har informationen om måluppfyllelsen blivit sämre under det senaste året, då de skriftliga 

omdömena inte funnits bifogade. Detta kan tolkas som att blankettens utformning är viktig för vilken 

information som kommer med. Sociala omdömen har många gånger blandats in i de skriftliga 

omdömena i matematik, trots att Skollagen föreskriver att rektor ska fatta beslut om sociala omdömen 

ska skrivas och att det finns en särskild blankett avsedd för sociala omdömen (Skolverket, 2013a; 

www.spsm.se). T.ex. återkommer det formuleringar kring elevers självständighet i dokumentationerna 

vilket, enligt läroplanens första del, är ett av skolans uppdrag att ge elever förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt (Skolverket, 2011). Däremot står det inget om 

den förmågan i kursplanen i matematik. 

Föreställningar om vad matematik är för något 

Resultatet visar att lärare skriver mest om förmågan att räkna med addition, subtraktion och 

multiplikation; vid uträkning av addition och subtraktion uppmanar lärare eleverna att träna på 

räknemetoden uppställning och inga andra metoder kommer på tal (elev 19) och vid räkning med 

http://www.spsm.se/
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multiplikation skriver lärare att eleverna ska vara mer säkra på multiplikationstabellen. Lärare nämner 

också att elever ska kunna analog och klocka; hel- och halvtimmar som sedan följs av kvart i och kvart 

över. Klockan skrivs ofta trots att förmågan att avläsa en analog klocka inte står i kursplanen. 

Kunskapen "kunna klockan" består av fler komponenter än att kunna avläsa analog och digital tid, så 

som att jämföra och uppskatta tid t.ex. Varför lärare har valt klockan som ett viktigt arbetsområde utan 

att det står explicit i kunskapskraven är värt att reflektera över. I dagens skolmatematik handlar det 

inte bara om att lära matematik för att klara av vardagen, utan elever ska möta matematik som en 

abstrakt vetenskap och utveckla förmågor på en annan nivå (Pettersson, 2010; Van Oers, 2001).  

 

Skolan är avgörande för hur döva barn och barn med hörselnedsättning lär sig matematik, mer än för 

övriga elever som har tillgång till full kommunikation i hemmet (Foisack m.fl., 2013; Marschark & 

Hauser, 2012; Swanwick m.fl., 2005). Då det i resultatet blir synligt att matematikens språk är 

komplicerat, blir det extra viktigt att skolan arbetar medvetet med kring matematiska begrepp redan 

från den stund då elever välkomnas in i matematikens begreppsvärld. Genom att upptäcka elevers 

kunskapsluckor så tidigt som möjligt kan skolan ge dem rätt stöd från början. Brister i 

begreppsförståelsen kan bli ett hinder i elevens fortsatta utveckling i matematik (Kritzer, 2012; 

Malmer, 2002; McIntoish, 2008; Pettersson, 2010; Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 2003). Ett 

exempel kan ses i denna formativa bedömning för elev 11:  

 

…. framöver ska du också få utveckla din förmåga att räkna tal där svaret står på ”fel” plats t ex 2 + __ = 5. 

 

I meningen formulerar sig läraren som om additionen går ut på att man ska addera ett tal med ett andra 

tal som i sin tur ger ett svar. Eftersom läraren använder ordet ”fel” kan det påverka elevens förståelse 

t.ex. om likhetstecknets betydelse. Vilket kan ge eleven felaktiga föreställningar om matematik, också 

kan påverka den fortsatta utvecklingen. Vad läraren i detta omdöme egentligen försöker förmedla är 

att eleven, enligt min tolkning, ska utveckla sin förmåga att hantera matematiska likheter och använda 

likhetstecknet. Pettersson (2010) menar att matematik är som att utforska ett landskap där elever får 

pröva sig fram och hitta olika lösningar för att se mönster och samband. När lärare skriver att elever 

behöver bli mer självständiga, att de måste öka sitt tempo eller att de måste ha utökat begreppsförråd 

för att kunna förstå respektive hinna bli färdiga med boken kan matematiken få en annan betydelse; 

elever kan då få uppfattningen att matematik handlar om att arbeta ensam och att snabbt bli färdig med 

sina uppgifter, när det egentligen är precis tvärtom. Inte heller är det konstigt att eleven inte klarar 

kunskapsmålen i matematik om de inte tränar på sådana förmågor som att uppskatta, jämföra, bemöta 

frågor och värdera resultat eftersom dessa förmågor är ständigt återkommande i kunskapskraven. För 

hur kan någon lära något de inte får möjlighet att utveckla? Dessa förmågor förekommer endast ett 

fåtal gånger, i vissa fall inte alls, i de analyserade omdömena. I geometri skriver lärare att elever ska 

kunna de tvådimensionella formerna (rektangel, kvadrat och triangel) men nämner inget om 

tredimensionella former såsom rätblock, kub, cylinder. Med tanke på att döva elever och elever med 

hörselnedsättning inte stöter på begrepp utanför skolan är det ytterst viktigt att de får möta på liknande 

matematiska begrepp så tidigt som möjligt, för att de ska kunna känna igen begreppen i de senare åren.  

Samarbete lärare emellan 

 

Specialskolan bör fundera över hur studiens resultat kan överföras till skolpraktiken. För att kunna 

utveckla dokumentationens form och innehåll krävs att lärare reflekterar över sina omdömen om och 
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för elevers kunskapsutveckling i matematik. Syftet med dokumentationen ska främst vara att stimulera 

elevers fortsatta lärande vilket är ett av skolans viktigaste uppdrag (Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010; 

Jönsson, 2013; Vallberg Roth, 2010; Wiliam, 2013). Om dokumentationen görs på fel sätt, som leder 

till att den skriftliga kommunikationen med eleven inte fungerar eller när eleven får läsa om sina 

bristområden, kan det påverka kunskapsutvecklingen negativt. På så sätt har lärare ett stort ansvar när 

det gäller skrivandet av dokumentation. 

 

Med tanke på att skriftliga omdömen och framåtsyftande planeringar, som tillsammans utgör elevens 

IUP, skrivs minst en gång om året, är det värt att skilja på framtida insatser och återkopplingar i 

klassrummet (Vallberg Roth, 2010; Wiliam, 2013). IUP:er utvärderas årsvis, om skolan följer 

bestämmelserna. I studien har flera lärare skrivit formativa bedömningar som under normala 

omständigheter borde gå fort att lära sig som t.ex. att eleven ska kunna tio-kompisar eller att eleven 

ska kunna ett specifikt utvalt begrepp t.ex. ”flest”. Man kan fråga sig på vilket sätt dessa kunskaper 

bidrar till livslångt lärande, som Black, McCormick, James och Pedder (2007) menar är sådant som 

ska gynna elevens fortsatta lärande under hela sitt liv. 

 

Skolverket, med stöd av flera forskare, menar att samarbete mellan lärare är nödvändigt för att 

utveckla den egna verksamheten och inte minst för att nå likvärdigheten i bedömningen (Jönsson, 

2013; Skolverket, 2013a). Även om lärare har kunskapskrav som stöd i bedömningsarbetet finns det 

fortfarande stort utrymme för egna tolkningar. Samarbetet är mer väsentligt på specialskolan för döva 

elever och elever med hörselnedsättning då det inte finns mycket forskningsstöd inom döv- och 

hörselområdet. Specialskolan behöver också arbeta mer erfarenhetsbeprövat genom att samla 

dokumentationer om hur döva elever och elever med hörselnedsättning lär, som ett sätt utveckla sin 

unika skolform (se t.ex. Easterbrooks & Stephenson, 2012).  

 

Denna studie ger oss ytterligare belägg för hur viktigt skolans uppdrag faktiskt är när det gäller att 

stimulera döva elever och elever med hörselnedsättning, oavsett språknivå, att utveckla alla de fem 

förmågor enligt syftestexten i kursplanen för matematik, redan från första skoldagen. Detta var något 

som sågs vara bristfälligt i de analyserade skriftliga omdömena och IUP:erna. Genom att starta så 

tidigt som möjligt får elever igång sitt matematiska tänkande, då elevens kognitiva förmåga har visat 

sig vara en av de betydelsefulla faktorerna i matematikinlärningen, tillsammans med visuellt stöd och 

lärares språkkunskaper (Easterbrooks & Stephenson, 2012). Lärare kan tillsammans fundera vidare på 

hur de kan skapa goda utvecklingsmöjligheter för döva elever och elever med hörselnedsättning i 

matematik utan att t.ex. elevernas förmåga att förstå textuppgifter i matematikboken ska förbli ett 

hinder i kunskapsutvecklingen. 

Nya forskningsfrågor 

Under arbetets gång har nya forskningsfrågor väckts. I och med att matematik var ett av de ämnen, 

som fanns med i samtliga framåtsyftande planeringar som analyserades i denna studie, skulle det vara 

intressant att undersöka bakomliggande faktorer till detta. T.ex. hur matematik som ämne lyfts på 

utvecklingssamtal och vilka föreställningar elever/lärare har om ämnet.  

Som en fortsättning på denna studie skulle det vara intressant att studera lärares tankar om texters 
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mottagare, språkbruk och tillgänglig kommunikationen med döva elever och elever med 

hörselnedsättning via skriftliga dokumentationer. Hur den formativa bedömningen kan stötta 

matematikinlärningen hos döva elever och elever med hörselnedsättning i sin kunskapsutveckling är 

också ett annat intressant forskningsområde. 
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Bilaga 1: SPSM:s process för framtagande av omdömen inför 

utvecklingssamtal samt skriftliga IUP 
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Bilaga 2: Missivbrev 

 

Till samtliga rektorer på specialskola för döva och hörselskadade elever 

 

Hej!  

Jag heter Maria Rudin och är legitimerad grundskolelärare i matematik och NO ämnen mot 

årskurs 4-9 och jobbar på Manillaskolan. För närvarande studerar jag min sista termin på 

speciallärarprogrammet med inriktning mot dövhet och hörselskada vid Stockholms universitet. 

Med andra ord är jag i full gång med att skriva mitt självständiga arbete. 

 

I studien är jag intresserad av att granska skriftliga omdömen för de yngre åldrarna i ämnet 

matematik för att analysera dem i förhållande till kunskapskraven. Jag vill titta på om det finns 

specifika förmågor eller centrala innehåll som är särskilt återkommande i omdömen samt 

analysera hur summativ och formativ bedömning hänger ihop.  

 

Det är innehållet i omdömen som är intressant, varför namn och skola kommer att bortses i 

studien. Vetenskapsrådet forskningsetiska principer gäller i studien, vilket innebär skola, lärare 

och elev förblir anonyma i rapporten.  

Alltså kommer varken skola eller namn att nämnas, materialet behandlas konfidentiellt och 

förstörs efter att studien är genomförd. Resultatet används enbart i samband med min rapport. 

 

Därmed vill jag be om samtycke att få använda skriftliga omdömen från er skola som skrivits 

under läsår 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 samt höstterminen 2014.  

Om ni ger ert samtycke, då är min nästa fråga om jag kan samla in materialet, det vill säga 

omdömen från klass 1 till 4, via den myndighetsgemensamma dokumentbanken W3D3 eller om 

det finns något annat sätt? 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare för 

mer information.  

 

Med förhoppningar om en positiv respons  

 

Maria Rudin 

maria.farkas-rudin@spsm.se 

Min handledare i Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet: 

Jari Linikko   

jari.linikko@specped.su.se 

mailto:maria.farkas-rudin@spsm.se
mailto:jari.linikko@specped.su.se
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Bilaga 3: Kursplan för matematik som analysverktyg 

 

MATEMATIK 
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. 
Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och 
lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till 
sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära 
kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper 
i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 
vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 
beslutsprocesser. 

Syfte 
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom 
olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 
sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden 
i möten med matematiska mönster, former och samband. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna 
formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, 
metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att 
utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer 
samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. 
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 
användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter 
att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka 
problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att 
argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska 
genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet 
med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att 
kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om 
historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken 
har utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter 
att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i 
vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom 
kunna se matematikens sammanhang och relevans. 
 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder, 
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och 
lösa rutinuppgifter, 
• föra och följa matematiska resonemang, och 
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
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Taluppfattning och tals användning 
• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de 
kan användas för att ange antal och ordning. 
• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler 
för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien. 
• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som 
enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 
• Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga 
situationer. 
• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika 
situationer. 
• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 
överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 
Metodernas användning i olika situationer. 
• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

Algebra 
• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 
• Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, 
beskrivas och uttryckas. 

Geometri 
• Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, 
fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras 
inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. 
• Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och 
förminskning. 
• Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet. 
• Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan 
konstrueras. 
• Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, 
massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. 

Sannolikhet och statistik 
• Slumpmässiga händelser i experiment och spel. 
• Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och 
beskriva resultat från enkla undersökningar. 

Samband och förändringar 
• Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. 

Problemlösning 
• Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga 
situationer. 

 

Kunskapskrav 
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och 
använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven 
beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet. 
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar 
det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett 
i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper 
med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Eleven kan 
även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven har 
grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva 
tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. Eleven visar grundläggande 
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kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge 
delarna som enkla bråk. Dessutom kan eleven 
använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att 
beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven 
kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära 
situationer. 
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder 
med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med 
naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. 
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra 
räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för 
beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion 
kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande 
resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200. Eleven kan 
hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett 
fungerande sätt. Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera 
enkla geometriska objekt. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och 
uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga 
måttenheter för att uttrycka resultatet. 
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak 
fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra 
matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Eleven 
kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa 
och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat. 
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och 
räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska 
mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i 
huvudsak hör till ämnet. 
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