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Sammanfattning 
Innan eleverna lämnar grundskolan ska de ha nått upp till de mål som är satta för godkänt i 
matematik för år 9. Syftet med detta arbete är att få en inblick i hur några skolor i en 
norrländsk stad arbetar med problematiken att alla elever ska bli godkända i matematik när de 
går ut grundskolan. De forskningsfrågor jag utgått från är: Hur kan en matematiklärare vid en 
högstadieskola i en norrländsk stad angripa problematiken att alla elever ska ha godkänt i 
matematik när de lämnar grundskolan? Vad känner matematiklärare vid högstadieskolor i en 
norrländsk stad inför uppgiften att få alla elever godkända i matematik innan de lämnar 
grundskolan? För att ta reda på detta har jag valt att göra tre djupintervjuer med 
matematiklärare, samt en mer kvantitativ enkätundersökning bland matematiklärarna på 
respektive skola för att få reda på deras känslor. Resultatet visar bl.a. att för att eleverna ska 
nå upp till de nationella målen krävs det mer resurser. Resurser i form av välutbildade 
matematiklärare och någon typ av nivågruppering, det krävs också bra stöd från kollegor. För 
att detta ska gå att genomföra måste politiker och skolledningen våga satsa. I slutändan är det 
ett politiskt beslut, vilka politiker som får möjlighet att ta beslut har vi var och en i samhället 
makt över i form av rösträtt.  
 
Sökord: mål, underkänd, resurser 
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Nationell nivå    
ÅR Totalt Ej nått mål  Ej nått mål 

  antal elever i betyg (%)  Nationella provet (%) 
2005 117756 6,8    
2004 114331 6,4  13 
2003 107521 6,3  6 
2002 105315 6,6  13 
2001 102926 6,8  13 
2000 98239 6,8  17 
1999 95177 6  13 
1998 95825 5,3  10 

Källa: Skolverket    
 

1. Inledning 
 
Sedan det nya betygssystemet infördes efter den nya läroplanens instiftande 1994 har 
Skolverkets betygsstatistik över andelen elever som gått ut grundskolan med godkänt i 
matematik gått upp och ned. Tyvärr kan vi nu de senaste åren se en neråtgående trend, se 
tabell I. En förändring med en tiondels procent kan tyckas liten men det innebär omvandlat till 
elever ungefär 100st fler som inte uppnår godkänt betyg innan de lämnar grundskolan. Ser 
man till resultaten på de nationella proven i matematik som genomförs under vårterminen i 
nian har de också gått upp och ned. Anmärkningsvärt kan vara att de relativt konstant ligger 
flera procentenheter över andelen som i slutet av grundskolan ej når upp till de satta målen. 
 
Tabell I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skolverket skriver i ett pressmeddelande 18 augusti 2005 att andelen behöriga till 
gymnasieskolans nationella program fortsätter att minska, att det i år är 89,1 % av eleverna 
som är behöriga att börja på gymnasieskolans nationella program. Det skulle innebära att det 
är 10,9 % som inte är det, som inte hade godkänt i något eller några av kärnämnena svenska, 
engelska eller matematik. Mer än var tionde av dem som lämnade grundskolan våren 2005 
var alltså inte behörig att fortsätta på gymnasiet. Av de enskilda ämnena är det i ämnet 
matematik som de flesta eleverna inte uppnår målen.1 
     I lärarnas facktidningar, Lärarnas tidning och Skolvärlden, har det under hösten förts en 
debatt om den sjunkande andelen elever som går ut grundskolan med godkänt i kärnämnena 
och om alla elevers rätt till betyg.  
     Staffan Bengtsson, speciallärare och beteendevetare, skriver i sin debattartikel i Lärarnas 
tidning att "Alla som fullgör sin skolplikt har rätt till betyg". Han säger att allt fler unga mår 
dåligt idag, att ett bidrag för att vända trenden vore att införa ett betygssystem som inte slår ut 
de svaga eleverna. Han menar att dagens betygssystem har stora brister. Kunskapsmålen 
formuleras olika på olika skolor vilket medför att det inte existerar någon likvärdighet över 
landet. I sin debattartikel citerar han Bengt Selghed2, "Många lärare förefaller övertygade 
om, att en likvärdig och rättvis betygsättning över landet är omöjlig med betygssystemets 
nuvarande utformning…/ /…Möjligtvis kan de uppnås inom den egna skolenheten… trots det 

                                                 
1 www.Skolverket.se, Pressmeddelande 18 augusti 2005 
2 Bengt Selghed är lärarutbildare och forskare vid Högskolan i Kristianstad sedan 30 år tillbaka. 
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blir eleven väldigt utsatt för lärares godtycke"3. Bengtsson vill i sin artikel få fram att 
införandet av det senaste betygsystemet innebar att för första gången, i alla fall sedan 1820, 
exkluderades alla elever som har någon form av svårighet i skolan. Det kan vara allt från 
svåra hemförhållanden till olika typer av funktonshinder. Han hävdar vidare att många elever 
har till en följd av detta dränerats på självförtroende och upplevt minskat människovärde på 
ett katastrofalt sätt. 4 
     Två nummer senare i Lärarnas tidning kommer det svar på tal, där hävdar Torbjörn Hanö, 
rektor, Komvux Södervärn Malmö, att "Betyg till alla ett svek mot eleverna". Hanö säger att 
om en elev inte når målen är det skolans skyldighet att ge dem det stöd de behöver för att nå 
dit, att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 
nå de uppsatta målen. Som han ser det innebär det att skolan ska se till att hjälpa alla elever att 
nå målen. Att ge elever ett godkänt betyg oavsett vad de kan anser Hanö är ett svek mot dessa 
elever och är varken etiskt eller moraliskt riktigt, inte heller människovärdigt. Elever med 
svårigheter ska precis som alla andra ha rätt till betyg i den obligatoriska skolan men först ska 
de ha kunskaper som läroplanen föreskriver att de ska ha och som de också behöver i 
samhälls - och arbetsliv, det är skolan som är skyldig att se till att de får detta. 5 
     Senare under hösten skrivs en ledare i Skolvärlden om att uppföljningen i skolan måste 
förbättras. Det får inte komma som en överraskning när de första betygen kommer att en elev 
inte når målen. Kommunikationen mellan skolan och hemmet måste bli tydligare och framför 
allt komma tidigare under skoltiden. 6 
 
Denna inledning ligger till grund för mina bakomliggande tankegångar till detta arbete. Att 
alla elever ska bli godkända i matematik innan de lämnar grundskolan är en problematik som 
jag har sett mina handledare brottats med dagligen under mina praktikperioder. Detta har 
mynnat ut i mitt syfte för denna undersökning som är: 
 
1.1. Syfte 
Syftet med det här arbetet är att få en inblick i hur några skolor i en norrländsk stad arbetar 
med problematiken att alla elever ska bli godkända i matematik när de går ut grundskolan. För 
att kunna gå lite djupare ner i problematiken har jag gjort dessa frågeställningar utifrån mitt 
syfte: 
 
1.2. Frågeställningar 
 
FA: Hur kan en matematiklärare7 vid en högstadieskola i en norrländsk stad angripa 
problematiken att alla elever ska ha godkänt i matematik när de lämnar grundskolan? 
 
     FA.1. Hur ser uppföljningen av problemen ut på skolorna? 
     FA.2. Görs det diagnostiseringar av elever med svårigheter, i så fall när och av vem? 
     FA.3. Har skolan någon gemensam strategi, dvs. hjälps de åt i arbets-/ämneslag?  
     I så fall i vilken utsträckning? 
     FA.4. Vilka resurser har de att tillgå? I form av specialpedagog,  
     gruppsammansättning osv.? 
     FA.5. Använder lärare sig av några speciella arbetssätt /arbetsformer som gynnar  
     elever med svårigheter? 

                                                 
3 Selghed, Bengt. Ännu icke godkänt 
4 Bengtsson, Staffan. Lärarnas tidning nr 15 2005 
5 Hanö, Torbjörn. Lärarnas tidning nr 17 2005 
6 Weyler Kerstin, Skolvärlden nr 18 2005 
7 Se sida tre för definition 
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FB: Vad känner matematiklärare vid högstadieskolor i Umeå inför uppgiften att få alla elever 
godkända i matematik innan de lämnar grundskolan? 
 
1.3. Definitioner 
Under arbetets gång kommer jag att använda mig av vissa benämningar som jag här nedan 
definierar. 

• Matematiklärare, är en lärare som på högstadiet, år 7 till 9, undervisar i matematik i 
helklass. 

• Arbetslag, är beteckningen på de olika gruppkonstellationer alla lärare på dessa skolor  
ingår i. De är indelade i mindre grupper utifrån vilka klasser lärarna är mentorer för 
och vilka klasser större delen av deras undervisning sker i.  

• Ämneslag, är en gruppkonstellation där alla lärare som undervisar inom samma ämne 
ingår. Kan i vissa fall röra sig om ämneskombinationer som t.ex. Ma/No. 

• Specialpedagog, är en pedagog som har ett mer övergripande ansvar för de elever som 
har svårigheter. De har en mer rådgivande och stöttande funktion till lärarna. De 
behöver inte ha speciell matematikkompetens.  

• Speciallärare, en lärare som finns till för att hjälpa och stötta elever med svårigheter. 
De har matematikkompetens i sin utbildning.  

• Stadier, med stadier syftar jag till den gamla indelningen av grundskolan i låg-, 
mellan-, och högstadiet. Min undersökning är utförd på det ”gamla” högstadiet, 
nuvarande år 7 till 9. 



 

  4 

2. Bakgrund 
 
1980 kom en ny läroplan för den svenska grundskolan, Lgr80.8 Den väsentliga skillnaden 
med denna nya läroplan var att man inom matematiken skulle fokusera på matematik som var 
brukbar. Dessa kunskaper skulle eleven sedan som samhällsmedlem kunna använda för att ta 
tillvara sina rättigheter och skyldigheter. Till skillnad från tidigare då det fokuserades kring att 
bygga upp matematik för vidare studier. Läroplanen poängterar vid flera tillfällen vikten av 
att den grundläggande färdighetsträningen i att räkna måste bedrivas målmedvetet och 
konsekvent. En elev får inte heller börja med ett nytt moment innan den har tillräcklig grund 
från tidigare moment. När denna läroplan gällde sattes betygen i år 8 och 9 i en femgradig 
skala, där medelbetyget skulle vara 3. Det fanns ingen given procentsats för de olika 
betygsgraderna. Normalt skulle dock antalet fyror och tvåor i en klass vara fler än antalet 
femmor respektive ettor. Detta medelbetyg gällde nationellt, lokala avvikelser kunna därför 
förekomma. De standardprov som då hölls var till för skolorna som en riktningsgivare för 
kärnämnenas betyg 3. 
 
Vart fjärde år går vi i Sverige till valurnorna och väljer vilka vi vill ska styra vårt land och ta 
beslut som påverkar oss var och en i samhället. Så gjordes det även 1992, denna regering tog 
beslutet om en ny läroplan, Lpo94.9 Det är denna läroplan med dess efterföljande kursplan 
och målrelaterade betygsystem som avgör om en elev är godkänd av samhället eller inte. Vi i 
samhället har genom vårt aktiva val av ledamöter i riksdag och regering givit vårt förtroende 
till vissa att besluta över hur vårt samhälle ska se ut. De delegerar sedan ansvaret vidare, till 
kommuner, rektorer och lärare.  
 
Dagens svenska grundskola ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar, det är 
kommunerna som har huvudansvaret för verksamheterna. Det högsta styrdokumentet inom 
skolan är skollagen som riksdagen beslutar om. Där anges skolans grundläggande uppdrag 
och de övergripande målen för skolans verksamhet. Under skollagen ligger förordningarna 
som regeringen beslutar om. Det är där man finner läroplanerna, kursplanerna och 
betygskriterierna, föreskrifterna och de allmänna råden. Det är i grundskoleförordningens 
femte kapitel som det står om särskilda stödinsatser 
 
     ”Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på 
annat sätt har framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att 
ett åtgärdsprogram utarbetas.”  
 

Och vidare i samma kapitel står det om stödundervisning   
 
    ”4 § En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå 
de mål som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om 
eleven av andra skäl behöver särskilt stöd.” 
 
Utifrån dessa styrdokument är det verksamheterna/skolorna som väljer det arbetssätt som 
passar dem.10 
 
     
 
                                                 
8 Lgr80 
9 Lpo94 
10 www.Skolverket.se, Vad styr skola och vuxenutbildning 
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 ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 
 
Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva 
och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och 
som behövs som grund för fortsatt utbildning. Inom denna ram skall eleven 
 

- ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och 
decimalform,  

- ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga 
tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av 
skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel,  

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

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

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

använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. ”11 
 
Enligt Skolverkets allmänna råd 200412 ska lärarna utifrån de kunskaper och kvaliteter som 
lyfts fram i kursplanerna, där det inte anges hur undervisningen ska bedrivas, tillsammans 
med eleverna välja lämpliga metoder för undervisning. Verksamheten i skolan måste 
utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Detta kräver att undervisningsmål och 
arbetsformer ständigt prövas, att resultat följs upp och att nya metoder prövas och utvecklas. 
Läraren skall enligt läroplanens mål och riktlinjer samverka med andra lärare i arbetet för att 
nå utbildningsmålen. Eleverna skall ha ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Det 
är rektorns ansvar att en lokal arbetsplan upprättas och att skolans resultat följs upp. Detta är 
grunden till hur undervisningen på skolorna ska gå till för att det över hela landet ska kunna 
ske en likvärdig bedömning och betygsättning. 
 
Om vi går ner på lokal nivå i kommunen i den norrländska staden som är mitt 
undersökningsområde ser vi att de ligger bättre än riksgenomsnittet (se tabell II s.6). Det är 
även här en kurva som går upp och ned men den ligger konstant under nationell nivå. I dessa 
siffror finns alla kommunens 19 grundskolor med, vilket innebär även de friskolor som finns i 
området.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Kursplaner och betygskriterier 2000, Grundskolan  
12 www.Skolverket.se, Allmänna räd 2004  
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Tabell II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om man tittar på resultaten från de nationella proven på kommunal nivå, nu finns de inte för 
alla år men man kan ändå se att de stämmer bättre överens med ej nådda mål i grundskolan än 
riksgenomsnittet (se tabell I). Under vissa år är det till och med färre som ej nått målen på de 
nationella proven jämfört med målen för grundskolan.  
 
På enskilda skolor kan det vara än mer varierande resultat (se tabell III), där blir klass/ 
gruppsamansättning och vilken lärare som undervisar än mer utslagsgivande. De tre skolorna, 
kallade Alfa, Beta och Gamma,  som jag valt ut att undersöka skiljer sig en del åt. Skola Alfa 
har en relativt bra statistisk kurva på de som inte klarat godkäntnivån när de lämnat 
grundskolan. Observera att de sedan det nya betygssystemet infördes haft två årskullar där 
ingen har blivit underkänd i matematik. 
 
Tabell III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skola  Alfa   Skola Beta   Skola Gamma  

ÅR Totalt Ej nått 
mål 

 ÅR Totalt Ej nått 
mål 

 ÅR Totalt Ej nått 
mål 

 ant.elever (%)   ant.elever (%)   ant.elever (%) 
2005 102 3  2005 147 8,2  2005 158 6 
2004 137 2,9  2004 145 6,9  2004 151 5,3 
2003 128 1,6  2003 147 3,4  2003 144 2,8 
2002 106 0  2002 141 5,7  2002 180 3,9 
2001 117 2,6  2001 132 3,8  2001 158 10,8 
2000 118 4,2  2000 139 4,3  2000 159 7,5 
1999 112 1,8  1999 138 2,9  1999 129 2,3 
1998 134 0  1998 120 2,5  1998 141 6,4 

Källa: Skolverket          
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Skolorna Beta och Gamma har ett något större elevantal och har mer spridning på sina 
resultat. De har vid några tillfällen även gått över riksgenomsnittet som ganska stadigt har 
legat runt 6 %.  
 
Skolverket skriver under hösten, den 10 oktober 2005, ett pressmeddelande om de 
otillräckliga insatserna för elever som har störst behov. De skriver att den utbildnings-
inspektion som de gjort visar att skolor fortfarande brister när det gäller att ge stöd till de 
elever som har störst behov av insatser.13 
 
Går vi till gymnasienivå och tittar på Skolverkets betygsstatistik över den första 
matematikkurs eleverna stöter på, Ma A (se tabell IV), ser resultatet ungefär lika ut som för 
hur många som går ut grundskolan med ej uppnådda mål. Något man måste ta i beaktning är 
att denna statistik är över elever som går ut med slutbetyg från den svenska gymnasieskolan 
respektive år. För att få ett slutbetyg måste en elev ha fått kursbetyg i alla de 30-35 kurser 
som normalt ingår i hans eller hennes studieplan. Dessutom måste eleven ha genomfört ett 
godkänt special- eller projektarbete. I statistiken är de elever som går de reducerade och 
specialutformade programmen medräknade. Vid beviljande av liknande program kan man 
maximalt få reducera programmet med 10% av vad ett fullständigt program omfattar.14  
 
I Skolverkets pressmeddelande 19 december 2005 står att läsa att var fjärde 20-åring saknar 
slutbetyg från gymnasiet och var tredje når inte kraven för grundläggande behörighet.15  
 
Tabell IV 

 
 
 

                                                 
13 www.Skolverket.se, Pressmeddelande 10 oktober 2005  
14 www.Skolverket.se, Statistik, basdata, betyg, provresultat. 
15 www.Skolverket.se, Pressmeddelande, 19 december 2005 

Matematik A på gymnasieskolan     
 Nationell nivå   Kommunal nivå 

ÅR Totalt Ej nått mål   Totalt Ej nått mål 
  antal elever (%)   antal elever (%) 

2005 83050 5,6   1167 3,8 
2004 79557 3,7   1147 3,2 
2003 75569 4,3   1053 3,7 
2002 72502 4,8   1069 3,9 
2001 71716 5,4   1044 5,3 
2000 77272 6,9   1115 5 
1999 75504 5,6   1104 3,9 
1998 78019 5,7   1134 3,6 
1997 74242 6,3   1221 3,8 

Källa: Skolverket      
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3. Metod 
 
För att besvara mina frågeställningar har jag valt att göra tre kvalitativa djupintervjuer med 
erfarna matematiklärare på tre olika högstadieskolor i en norrländsk stad. Jag kommer även 
att göra en mer kvantitativ enkätundersökning på dessa tre skolor bland matematiklärarna för 
att få insyn i deras personliga åsikter och känslor inför problematiken att alla elever ska bli 
godkända i matematik innan de lämnar grundskolan. 
 
Mitt urval av skolor baseras på att de ska vara relativt jämförbara avseende storlek, elevers 
förutsättningar så som etnisk härkomst och föräldrars utbildning och få en geografisk 
spridning över kommunen. Valet av lärare har jag baserat på att jag sedan tidigare vet att 
dessa lärare inte har några problem att yttra sig om vad de tycker och tänker, för att få en så 
tillförlitlig bild av de olika skolorna som möjligt. 
 
Inledningen och bakgrunden till detta arbete hittar vi i skolans styrdokument och de 
lärarfackliga tidningarna som jag har refererat till. Under hela arbetet har jag avidentifierat 
skolorna och lärarna som jag har intervjuat, de har fått beteckningarna skola Alfa, Beta och 
Gamma. I resultatet hänvisar jag till de definitioner av vissa benämningar jag har gjort i min 
inledning. Resultatet är indelat i två stycken delar, del 4A och 4B. Del A bygger på 
frågeställning FA och dess underfrågeställningar medan del B är resultatet på frågeställning 
FB. Resultatdel A bygger som sagt på tre djupintervjuer med tre stycken erfarna lärare i 
matematik. Innan intervjuerna fick lärarna ta del av ett frågeformulär (bilaga I) för att känna 
sig förberedda inför intervjun. Vid intervjuerna utgick jag ifrån frågor baserade på mina 
frågeställningar (bilaga II) för att det därefter skulle vara enklare att sammanställa materialet 
på ett lättbegripligt sätt. I resultatet redovisar jag frågeställning för frågeställning likheter och 
skillnader jag har sett mellan de olika skolorna, saker som jag känt relevant att ta upp.  
 
Den sista frågeställningen FB handlar om lärarnas känslor inför deras uppdrag. Den har jag 
undersökt via en kvalitativ enkätundersökning (bilaga III). Den delades ut till alla 
undervisande lärare i matematik på respektive skola.  
Alfaskolan   8 lärare 7 svarade 1 bortfall 
Betaskolan   14 lärare 5 svarade 9 bortfall 
Gammaskolan  11 lärare 6 svarade 5 bortfall 
Det relativt stora bortfallet på vissa skolor tror jag kan hänvisas till att jag där inte personligen 
lämnade ut enkäterna. Enkäten kom i betygsättningstider och lärare i kommunen är rätt trötta 
på undersökningar av alla slag. På grund av att lärarna på de olika skolorna svarade relativt 
lika på enkätfrågorna anser jag det inte av intresse att göra en jämförande studie av lärarna på 
de olika skolorna. Därför är materialet gemensamt sammanställt i resultatdel 4B.  
 
De två olika resultatdelarna A och B har jag sammanfattat i två avsnitt, dessa ligger direkt 
efter respektive del. I sammanfattningarna finns huvuddragen från de två olika delarna. Jag 
har sammanfattat det jag ansett varit de viktigaste resultaten i form av likheter, skillnader och 
de mest framträdande åsikterna i del B. 
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4. Resultat 
 
4A. Att angripa problematiken. 
 
4.1. Uppföljning 
 
4.1.1. Sker det någon överlämning från mellanstadiet till högstadiet i fråga om uppfyllda 

mål? 
 
På alla tre skolorna sker det någon form av överlämning mellan de olika ”stadierna”16 men det 
sker på lite olika sätt.  
     På Alfaskolan har man börjat med ett nytt sätt de tycker fungerar jättebra. Det innebär att 
en av de sista dagarna innan sommarlovet, när eleverna redan gått på sommarlov, kommer 
lärarna från år 6 till högstadiet för att ha en överlämnandedag på en av de utlagda 
studiedagarna. Då lämnas elevernas portfolios över, deras matematikkunskaper, övriga ämnen 
och elevernas sociala status diskuteras igenom, det finns gott om tid för frågor. Det sker även 
ett ”specöverlämnande” mellan skolorna. Där träffas de olika speciallärarna17 och går igenom 
elever med särskilda behov. Senare går alfaskolans speciallärare igenom detta med de olika 
arbetslagen . 
     På Betaskolan har de också ett ”specöverlämnande”. Där får speciallärarna veta om det 
bland de nya sjuorna finns några elever med matematiksvårigheter. I bästa fall lämnas denna 
information över till matematiklärarna. Detta blir en indikation för speciallärarna att här finns 
det en elev som de måste ha ett särkilt öga på. Den bästa överlämningen tycker läraren på 
Betaskolan är när matematiklärarna själva får ta del av de nationella proven från år 5. Det är 
inte rutin på detta. Läraren på skolan tror att överlämningarna kommer att bli bättre och bättre 
allt eftersom man blir bättre på att göra åtgärdsprogram på ”mellanstadiet”. 
     Gammaskolan tycker att de har ett ganska bra system där även här klasslärarna från 
”mellanstadiet” kommer till skolan och har en överlämnandekonferens. Där går de igenom 
kärnämnena, framför allt om det finns något speciellt åtgärdsprogram. De visar även hur det 
har gått för eleverna på de nationella proven i år 5. 
 
4.1.2. Anser du att elevernas ”problem” med matematik upptäcks i tid? 
 
Generellt anser inte lärarna jag intervjuat på dessa skolor att problemen upptäcks i tid. Det blir 
bättre och bättre. Det är inte alltid samma elever som får problem när de blir större. Alla 
skolorna gör någon slags diagnos i början av sjuan eller har ett läromedel som är repetitivt och 
innehåller en tidig diagnos. När lärarna gått igenom dessa diagnoser och/eller resultaten från 
de nationella proven i år 5, tycker de sig kunna utröna vilka det är som är i behov av särskilt 
stöd. I vissa fall kan det ta ett tag för läraren att lära känna eleven, då kan det vara svårare att 
upptäcka problemen. Det har förekommit att man i åttan upptäckt att en elev egentligen skulle 
ha varit integrerad i särskolan.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Se sida tre för definition 
17 Ibid 
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4.2. Diagnostiseringar 
 
4.2.1. Gör ni diagnostiseringar av elever med svårigheter i matematik? I så fall när och av 
vem? 
 
Det sker ingen diagnostisering på någon av skolorna i form av att en elev kan få en diagnos. 
En diagnos som skulle ge eleven vissa rättigheter på samma sätt som man i svenskan kan få 
diagnosen dyslexi. Anledningen är att det fortfarande diskuteras om det finns 
matematiksvårigheter i form av t.ex. dyskalkyli. Däremot sätts det på alla de tre skolorna in 
stöd. De utgår från de nationella proven i år 5 som lärarna får ta del av och/eller även de 
diagnoser och tester som respektive lärare gör i början av år 7.  
 
4.2.2. Vad händer när problemen har upptäckts? 
 
När de på Alfaskolan har upptäckt vilka som faller igenom har dessa elever rätt att få extra 
hjälp och stöd. De elever som har svårigheter är generellt integrerade i klassen men ibland får 
de gå iväg till speciallärare. Redan tidigt i år sju går de in och stöttar upp både enskilda elever 
och enskilda grupper där det finns större problem.  
     På Betaskolan får klassläraren ta ett stort eget ansvar för de elever som har svårigheter. De 
har speciallärare som är anställda och dem resurserna används så långt de räcker, 
förhoppningsvis till de som har störst problem. I arbetslaget där den lärare jag har intervjuat 
arbetar finns ingen speciallärare. Då har de "vanliga" matematiklärarna fått gå in och varit 
resurs åt varandra. De har tidigare år även ibland haft hjälp av lärare med andra 
ämneskombinationer. Då har det främst varit en vuxenresurs och inte någon resurs i 
matematik. De har inte haft den kompetens som krävs för att hjälpa de svaga eleverna. Det 
blir bättre. Nu i år har några av de elever som har stora svårigheter fått börja gå iväg till 
speciallärare för att få extra stöd. 
     Gammaskolan utgår från den information de får vid överlämningarna och de diagnoser de 
själva gör (dessa har varit samma under många år vilket medför att de kan dra ganska bra 
slutsatser utifrån dessa). Utifrån detta bildas smågrupper för de elever som behöver extra hjälp 
och stöd. I dessa grupper är det ofta en speciallärare som är lärare. Det förekommer också att 
"vanliga" matematiklärare undervisar i dessa grupper på grund av att det inte finns tillräckligt 
med speciallärare.  
 
 
4.2. Har skolan någon gemensam strategi? 
  
4.3.1. Har skolorna ma-ämneslag som arbetar gemensamt med problematiken att få alla 

godkända i matematik när de går ut grundskolan? 
 
Dessa tre skolor har mer eller mindre existerande ämneslag i matematik.  
     Alfaskolan har mest informella träffar dagligen mellan kollegor medan de "riktiga" 
ämneslagsträffarna ligger en gång i månaden. Utöver detta är det utlagt grovplaneringsdagar 
vid terminsstart för att lägga provveckor och dylikt.  
     På Betaskolan är ämneslagsträffarna för få (någon enstaka per termin) för att det ska kunna 
bli något kontinuerligt samarbete. Behöver de stöd försöker de ta kontakt med en kollega de 
känner förtroende för.  
    Gammaskolan är just nu inne i en förändringsprocess gällande samarbetet i ämneslaget. 
Förut har deras träffar, som sker en gång i månaden, mest handlat om organisatoriska frågor 
som planeringar, ansvar för prov och dylikt. I och med de nya förändringarna hoppas laget på 
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att de ska kunna lyfta mer didaktiska och pedagogiska frågor. De har skaffat en idélåda med 
fack för litteratur, pedagogiska tips och arbetsblad som en start för vidare diskussioner. 
Lärarna tycker detta är jättepositivt och hoppas att det ska leda till en utveckling av det 
pedagogiska arbetet.  
 
4.3.2. Har skolorna arbetslag som hjälps åt med problematiken att få alla godkända i 

kärnämnena? 
 
Alla tre skolorna har arbetslag som hjälps åt för att eleverna ska nå de uppsatta målen i 
kärnämnena. Där kan de ventilera elever med speciella svårigheter och ha utbyte med 
undervisande lärare i de andra kärnämnena/ämnena. På Betaskolan har arbetslaget arbete stått 
i centrum på ämneslagens bekostnad.  
 
4.3.3. Har skolorna utarbetat en lokal kursplan i matematik? 
 
Skolorna har utarbetat lokala kursplaner men i dagsläget utgår de till största del från de 
nationella kursplanerna. De lokala arbetsplanerna arbetades främst fram på G nivån. 
Alfaskolan brukar idag göra upp G-kriterier för de olika arbetsområdena som de synliggör för 
eleverna på deras planeringar. Detta gör att eleverna lätt kan se vad som krävs för att bli 
godkänd men för högre mål får de gå till de nationella kriterierna. På Betaskolan har de planer 
på att omarbeta och aktualisera deras lokala arbetsplaner men i dagläget är det främst de 
nationella som används. Gammaskolan går efter de nationella mycket på grund av att deras 
lokala plan blev alltför specificerad och nästan omöjlig att jobba efter.  
 
4.3.4. Sker det en allmän stöttning mellan kollegorna på skolorna? 
 
Lärarna på Alfa- och Gamma- skolan känner att de har stöd av sina matematiklärarkollegor, 
att de kan få hjälp och bolla idéer mellan varandra. På Betaskolan sker det mindre samarbete. 
Lärarna jobbar mer individuellt och det är mycket upp till varje enskild lärare att söka stöd 
hos andra.  
 
4.3.5. Gör lärarna i matematik någon gemensam planering? 
 
Alfaskolan lägger varje år en grovplanering över terminerna där veckor för de olika 
momenten och proven läggs in. Detta är mycket för att det inte ska kollidera med andra 
ämnen så att eleverna ska få en möjlighet att fokusera på ett ämne i taget. Dessa läggs därefter 
ut på webben så eleverna själva och även deras föräldrar kan hålla koll på när de har sina 
olika prov.  
     På Betaskolan gör matematiklärarna inga gemensamma planeringar utan varje enskild 
matematiklärare får lägga upp strukturen på elevernas arbete en och en. De har som sagt 
tappat ämneslagen på resans gång. "Det är ju fortfarande upp till att skolledarna ger utrymme 
till att dom diskussionerna kommer till stånd" säger läraren jag pratat med. För några år sedan 
fanns det ett samarbete där de bl.a. konstruerade kompletterande prov tillsammans för de 
elever som inte klarade de nationella proven på våren i år 9.  
     Gammaskolan har likt Alfaskolan gemensamma planeringar över de olika arbetsområdena 
i de olika årskurserna. De har gemensamma provveckor, i princip exakta dagar när proven ska 
göras. Hur dessa arbetsområden ska läras ut sedan är upp till varje enskild lärare.  
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4.3.6. Har matematiklärarna några gemensamma arbetsformer, i form av uppgifter, prov 
m.m.? 

 
Samarbetet mellan matematiklärarna är olika på de olika skolorna, det sker mer eller mindre. 
På Alfaskolan har man kanske inte direkt gemensamma arbetsformer i den meningen att man 
arbetar konkret tillsammans med de olika klasserna. Det är mer att de olika lärarna har samma 
material att tillgå, de diskuterar detta material sinsemellan och försöker utveckla detta till att 
bli så bra som möjligt, i form av prov, arbetsblad och kluringar.  
     Gammaskolan har gått ett steg längre, eller hur man nu vill se det, de gör helt enkelt 
gemensamma prov i de olika årskurserna. Det är inför varje provtillfälle två lärare som får i 
uppgift att konstruera ett prov som sedan läggs ut på remiss hos de andra matematiklärarna. 
De får komma med synpunkter innan det slutgiltiga provet sammanställs. I och med deras 
förändringsarbete i ämneslaget kommer deras gemensamma arbetsformer att utvecklas och 
deras förhoppning är att samarbetet ska bli bättre och bättre mellan de olika lärarna. För att de 
ska kunna ta del av varandras kunskaper och erfarenheter.  
     Som tidigare sagt så sker det inget direkt samarbete mellan lärarna i matematik på 
Betaskolan i nuläget.  
 
4.3.7. Tror du att de som har problem i matematik också har det i de andra 

kärnämnena/ämnena? 
 
Lärarna jag har pratat med på de olika skolorna tror inte att det automatiskt behöver vara så. 
Det beror också på vilka problem man pratar om. Generellt är det nog så att de som har 
problem i matematik också har det i andra ämnen. Kanske vi ska se det tvärt om, de som inte 
har det lätt i skolan har inte heller lätt för matematik. De tar även upp olika fallenhet, att 
självklart finns även detta inom matematiken. Vissa har mer fallenhet för att klara t.ex. de 
logiska bitarna inom matematiken på samma sätt som att vissa har lättare för att måla en 
akvarell i bilden. De tar även upp ett fenomen som de tror är ganska typiskt för en del som har 
problem inom matematiken att –Mina föräldrar kan inte räkna så då kan inte jag det heller –att 
det skulle gå i arv på något sätt. En av lärarna pratar om att det för vissa elever inte finns 
någon gråskala inom matematiken. Antingen kan man räkna jättebra eller så kan man inte 
räkna alls. En av anledningarna till att mattekunskaperna sjunker i Sverige tror hon beror på 
att man helt enkelt övar för lite på baskunskaperna. Kommer man t.ex. till sjuan och inte kan 
gångertabellen då kommer det att bli svårt framöver. Allt ska nu vara så roligt jämnt för 
eleverna. Man ska inte göra så tråriga saker som att träna på baskunskaperna.  
 
 
4.4. Vilka resurser har lärarna att tillgå?  
 
4.4.1. Har skolorna specialpedagog eller annan resurs som arbetar tillsammans med 

matematikläraren med problematiken att få alla godkända i matematik när de går ut 
grundskolan? 

 
Alfaskolan har en specialpedagog18 som har ett övergripande ansvar för elever med 
svårigheter. Hon går inte direkt in i klasser utan arbetar mer med den sociala biten och mot 
den "specialgrupp" som finns på skolan. Denna specialgrupp har anpassat sin studiegång så 
att de under vissa lektioner, och ibland nästan alla för en del elever, får gå iväg. Där får de 
arbeta mer i lugn och ro och i sin egen takt med speciellt material i ett speciellt klassrum. 

                                                 
18 Se sida tre för definition 
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Utöver henne finns det två speciallärare på skolan som är knutna till arbetslagen. Dessa två 
lärare går ibland in i klasser och ibland tar de ut elever för att ge extra stöd. På den här skolan 
är det en lärare per klass i matematik men de har vid behov möjlighet att äska pengar till extra 
hjälp beroende på hur arbetsron ser ut. Ibland finns det även elever som är inskrivna i 
särkolan integrerade i klasserna. Utöver detta har alla Ma/No lärare en resurstimme som ska 
läggas ut där det finns behov. 
     Som tidigare nämnts får lärarna på Betaskolan ta ett stort eget ansvar för att lösa 
problematiken i klassrummet. På skolan finns anställda speciallärare som resurser och de 
används så långt de räcker. De är knutna till arbetslagen och skolan är stor så de räcker inte 
till alla klasser som är i behov av stöd. I det arbetslag den intervjuade läraren jobbar har 
matematiklärarna varit resurser åt varandra. Förut tog de även hjälp av lärare som inte hade 
rätt ämneskompetens, vilket inte alltid var så lyckat, de blev då mer som en vuxenresurs.  
     Gammaskolan anser sig ha mycket resurser till matematikämnet. Det är nog det ämne som 
har mest resurser generellt. Antagligen mycket på grund av att det är ett mål att alla ska nå 
godkänt. Då ser skolledningen att det är många som inte får betyg och då måste man lägga 
mer resurser på t.ex. speciallärare.  
 
4.4.2. Har skolorna gjort speciella gruppsammansättningar för att gynna elever med 

svårigheter? 
 
På Alfaskolan har man alltid helklass. De har pratat ganska mycket om nivågrupperingar. De 
lärare som jobbade när det tidigare var nivågrupperingar (allmän och särskild) tycker att det 
var ett bättre system. Från ledningshåll har man tidigare varit ganska negativt inställd. I och 
med att en ny ledning tillkommit och det förändringsarbete som är på gång på skolan får 
framtiden utvisa hur det blir i fortsättningen. Läraren jag intervjuat pratar om att när de tog 
bort nivågrupperingarna skulle alla helt plötsligt vara lika. Det blev svårare för de svaga 
eleverna och det har blivit svårare för de starka barnen. Nivån har alltså sjunkit på toppen men 
även i botten. Nu tror hon att man ligger på någon slags medelnivå. Man har trängt ihop allt 
till mitten, vilket gör det svårt för de svaga och de starka har lagt sig på någon sorts bekväm 
nivå där de glider fram.  
     I det arbetslag läraren jag intervjuat på Betaskolan jobbar, har de haft flexibla lösningar. 
När de varit två lärare har vissa elever gått till ett annat rum tillsammans med en lärare och 
arbetat på sätt som bättre passar de eleverna, ibland även för en mer fungerande arbetsro. 
Däremot i ett annat arbetslag där förra året två sjuor var schemalagda parallellt har man gjort 
en nivå gruppering. Dessa två lärare har en speciallärare att tillgå på alla lektioner och har 
delat in de två klasserna i tre grupper. Två nivågrupperade grupper och en liten grupp som 
specialläraren tagit hand om där det finns speciella svårigheter. De har tyckt att det fungerat 
så pass bra att de även fortsatt med detta arbete nu när eleverna går i åttonde klass. Den 
intervjuade läraren poängterar att nivågruppering i sig inte är en lösning utan att det 
förutsätter att man arbetar på ett annat sätt i de här grupperna. Rimligtvis borde man räcka till 
på ett annat sätt i en nivågrupperad grupp pga. mindre spännvidd, anser läraren. Tanken, säger 
den intervjuade läraren, när man tog bort nivågrupperingarna (allmän och särskild) var att 
man skulle låta lärarna, som är de professionella, gruppera men det var bara det att samtidigt 
tog man bort resurser. Lärarna hade säkert kunnat hitta bra grupperingar men då fanns inte 
resurserna längre.  
     Gammaskolan är den skolan av dessa tre som alltid har nivågruppering, eller en gruppering 
i alla fall. De kallar det för mindre gruppen eller lilla gruppen. Dit får vid varje 
matematiklektion de som har störst problem att nå målen gå för att i en mindre grupp kunna få 
större möjligheter till hjälp. Dessa grupper har främst speciallärare. Läraren jag pratat med ser 
både för och nackdelar med nivågruppering. Att nivågruppera de stora grupperna är han rädd 
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skulle medför att eleverna känner att de hamnar i ett visst fack. Han hänvisar till rapporten 
Lusten att lära19 där man inte kunde dra några slutsatser om det var plus eller minus. 
Självklart finns det poänger med en nivågruppering, kanske främst för läraren som då lättare 
kan rikta sina genomgångar. Han tror mer på en varierad matematikundervisning och att öka 
motivationen och inspirera eleverna. Det ena behöver inte utesluta det andra säger han vidare. 
”Förändras matematikundervisningen för att man nivågrupperar?” frågar han. ”Nej det 
behöver den inte göra, men om man gör någonting mer någonting annorlunda då kan det ge 
mer. Då är frågan, behöver man då göra en nivågruppering? det kan man fundera på.” 
 
 
4.5. Speciella arbetssätt och arbetsformer. 
 
4.5.1. Vad händer före och efter de nationella proven under vårterminen i nian? 
 
De nationella proven i nian pågår under strängt taget hela vårterminen. Från att de skickas ut 
någon gång i februari och framåt. Det är ett muntligt prov som tas eftersom och två skriftliga 
vid bestämda tillfällen, allt med ett speciellt tema för året.  
     De elever på Alfaskolan som har godkänt i hösten i nian och sedan inte klarar de nationella 
proven brukar få specialhjälp. De får gå en liten kurs där de jobbar med matematik. Därefter 
får de göra ett omprov på den här kursen för att eventuellt kunna få godkänt i matematik. 
Lärarna gör inte så att de underkända på de nationella proven automatiskt får underkänt i 
matematik. Den lärare jag pratat med anser att de nationella proven är jättesvåra för de svaga 
eleverna. Det är så pass omfattande uppgifter, mycket du ska tänka själv och det klarar inte de 
svagaste eleverna.  
     Betaskolan eller rättare sagt den lärare jag pratat med på Betaskolan arbetar på ett liknande 
sätt, så även de andra på skolan, tror hon. Läraren på Betaskolan säger på samma sätt att det 
inte bara är de nationella proven som gäller. Om en elev inte blir godkänd på de nationella 
proven och tidigare har flaggat runt gränsen blir de ofta rätt förskräckta när resultatet kommer. 
De får då använda tiden som är kvar av grundskolan till att försöka fylla igen luckorna. De är 
ofta nu väldigt motiverade och jobbar bättre än de någonsin gjort. Därefter får man göra 
någon ytterligare utvärdering av deras kunskaper. Läraren jag pratat med anser att proven är 
väldigt bra gjorda, att de tydligt visar vad eleven är osäker på. De är också till stor hjälp vid 
bedömningen om en elev nått upp till målen för VG och MVG. 
     På Gammaskolan är det främst i de små grupperna eleverna som inte klarar de nationella 
proven finns. Läraren jag intervjuat undervisar inte dessa elever. Han vet däremot att de som 
förberedelse inför proven brukar träna på gamla nationella prov som Skolverket har gett ut. 
Eleverna får då en känsla över hur proven ser ut och hur lång tid de har på sig på det 
tidsbegränsade provet. Eftersom det inte finns några omprov på de nationella proven försöker 
man göra annan uppföljning.  
 
4.5.2. Är det något av de nationella målen i matematik som brukar vara speciellt svårt att 
uppnå för elever? 
 
Lärarna jag har intervjuat vill framhålla att det som är svårt för eleverna, om de har 
svårigheter, är främst när det blir abstrakt som i algebran. Ser de inte och kan lösa "koden" 
blir det väldigt svårt för dem. Mycket handlar om elevens tilltro till sitt eget tänkande. De har 
helt enkelt dålig självkänsla. Deras erfarenhet är sådan att de anser det mer sannolikt att gissa 
sig till rätt lösning än att tänka sig fram. De har problem med den grundläggande tal- 

                                                 
19 Skolverkets rapport nr 221, Lusten att lära –med fokus på matematik 
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uppfattningen, rimlighet, att liksom förstå. Eleverna har väldigt svårt att veta om de ska 
använda division eller multiplikation, division är alltid svårast. Något som också kan vara 
svårt är procent.  
 
4.5.3. Betygsstatistiken i denna stad ligger bättre än riksgenomsnittet, vad tror du det kan bero 
på? 
 
Lärarna jag intervjuat spekulerar i att det kan bero på den miljö som finns i denna norrländska 
stad. Att det är en lugn och trygg stad med en fungerande skola. Hur mycket stöd eleverna får 
hemifrån påverkar och föräldrarnas utbildning kan ha inverkan, detta är en universitetsstad 
vilket kan ha någonting med saken att göra. Elevernas bakgrund tror de också har inverkan på 
resultatet. Att skolorna i staden däremot skulle ha någon ”mirakelmetod” tror de inte på. En 
av lärarna citerar rapporten Lusten att lära20 där man kom fram till att matematik-
undervisningen är väldigt traditionell, så även här, anser han.  
 
4.5.4. Anser du att individualiserad undervisning är möjlig i dagens skola? 
 
Lärarna jag har pratat med tror inte att individualiserad undervisning är möjlig i dagens skola. 
Det är däremot jätteviktigt att man försöker komma längre än vad som nu är fallet. En av 
lärarna säger att man måste ha en rimlig arbetsbörda som lärare. Har man runt 25 elever och 
träffar dem relativt lite får man försöka hålla sig på någon slags grundnivå. Utifrån det 
rekommenderas lägre och svårare uppgifter. Försöka så gått det går att följa upp varje enskild 
elev. Vissa elever är jättesvårt att ha koll på. De räknar väldigt lite i klassrummet och svarar 
lite på lärarens muntlig frågor. ”Du har svårt att möta eleven i samtal om matte för de vill inte 
prata matte utan de vill ju räkna. Då har du jättesvårt när du går runt i klassrummet att 
avgöra om det är grannen som har räknat det här eller har hon kanske tittat i facit.” 
 
4.5.5. Tror du att lärare idag är mer fokuserade på att alla ska få G – kontra att rikta 

undervisningen till alla olika nivåer? 
 
De tre lärarna på dessa skolor är rörande överens om att det idag läggs störst fokus på att alla 
ska nå upp till godkänd nivå. I dag är vi i skolan skyldiga att få eleverna godkända i 
matematik. Vi ska jobba mot det och då blir det som en av lärarna säger att "Tänja ut 
gummibandet många gånger för tidigare lämnade man ju det. Man gjorde ett prov sen 
lämnades de. Nu gör man ett prov, omprov, prov tills eleven i fråga har då hankat sig över 
det uttänjda gummibandet". Dessa elever har jättesvårt att komma över godkänt nivån på de 
nationella proven. Hon säger vidare att man försöker ändå från tidiga åldrar att fånga upp 
dessa elever och sätta in resurser men hon tycker kanske att det har koncentrerats kring en 
nivå. Däremot säger en av lärarna att hon tycker sig se en förändring i dagens samhälle. Det är 
ett skifte i samhällsdebatten. Man börjar bli rädd att man ska tappa spjutspetsarna och det är 
just mot dessa som denna lärare känner att vi brister i dagens skola. Vi fokuserar på att hjälpa 
de svaga eleverna och få upp dessa över ribban men vi räcker inte till för att utveckla de 
duktiga eleverna att bli ännu bättre. Hon tror att en lösning kan vara någon form av 
gruppering. Det förutsätter att man inte fortsätter med den enskilda räkningen utan använder 
sig av andra metoder. För "det är ju gruppstorleken som gör att det är svårt att 
individualisera…det hör man ju på ordet individ du ska ju se den enskilda individen och 
matematik är ju att man ska följa den enskilda individens tankegång och det är ju lite svårt att 

                                                 
20 Skolverkets rapport nr 221, Lusten att lära –med fokus på matematik 
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hitta en genväg till det om du inte möts så här, och det hinner du ju inte med om du har 
jättemånga elever." 
 
4.5.6. Anser du att de som är i behov av stöd får tillräckligt med hjälp på er skola? Om inte, 

vad anser du bör göras? 
 
Läraren på Alfaskolan anser att eleverna på skolan får ganska bra med hjälp. Det finns 
speciallärare och för de med störst problem anordnas speciell undervisning. Generellt är det 
för stora grupper och ganska stökig arbetsmiljö. Arbetsron är för dålig och det finns vissa 
elever som anser att de har rätt att störa alla andra i klassen. Det behövs inte så mycket oro 
förrän allt blir oroligt. Det tycker hon är den största bristen i skolan. De flesta eleverna har 
mycket att göra på fritiden och många har inte stöd hemifrån. Föräldrar är för trötta när de 
kommer hem för att hjälpa till med skolan. För många är det alldeles för dålig arbetsro i 
skolan. Var det mer lugn och ro skulle lärare hinna hjälpa eleverna mer än vad man hinner 
idag. I dag är det många lärare som känner sig otillräckliga i skolsituationen. De hinner inte 
hjälpa alla för en hel del av deras tid går åt till att det ska vara lugn och ro. Dessutom är 
många barn idag för självupptagna av sin egen person och det har ingen hög status att vara 
duktig. Därför slamsar de hellre än visar att de är en stjärna.  
     Det är en resursfråga i form av mer lärare och mindre grupper anser läraren på Betaskolan. 
Ibland kan det vara bra för eleverna att få möjlighet att gå iväg och få arbetsro eller att man 
kan bilda mindre grupper som passar för tillfället, vilket man kan göra om man har tillräckligt 
med personal. Då anser hon att det måste vara en lärare med utbildning i matematik, inte bara 
en vuxenresurs. Det är svårt att vara matematiklärare om man ska vara en bra 
matematiklärare. 
     På Gammaskolan anser läraren jag har pratat med att det finns mycket hjälp att få 
resursmässigt. Personligen har han funderat en del på inlärningsstilar och om vi har rätt 
inlärningsstil. På deras skola har lärarna relativt lika inlärningsstil oberoende om de 
undervisar i helklass eller liten grupp. Skulle man inte kunna göra på något annat sätt? Det är 
han övertygad om, man kanske ger mycket extrahjälp men på fel sätt.  
 
4.5.7. Krävs det annorlunda arbetssätt? Något du provat på? resultat? 
 
Lärarna på dessa skolor är helt överens om att det behövs mer laborativa och annorlunda 
arbetssätt i skolan både för att gynna de svaga och de starka eleverna. Speciellt för de svaga 
eleverna måste undervisningen vara väldigt konkret, någonting som de kan ta på och känner 
igen. Lärarna försöker så gott de kan med olika avbrott från den traditionella undervisningen, 
t.ex. spel anpassade till vissa avsnitt, kluringar, läromedel med speciella uppgifter, arbetsblad, 
klippa och klistra, mäta, väga, hälla och lägga ihop saker. Det kanske inte går att göra på allt 
men definitivt lite oftare. Lusten att lära skulle säkert bli mycket bättre. Eleverna måste förstå 
att det fortfarande kan vara matematik även om du gör någonting annat, för oftast möts 
läraren av kommentaren –om inte du gjorde så mycket saker så hann jag ju räkna. Inom det 
här området behöver lärare lära sig mer och utveckla sig, hävdar en av lärarna. Då krävs det 
mycket stöd från varandra och tid för att prioritera detta utvecklingsarbete, för det är inte lätt 
att göra själv.  
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Sammanfattning resultatdel A 
 
Matematiklärare angriper problematiken med att få alla elever godkända i matematik i deras 
dagliga arbete. Resultatdel A följer problemet från att det landar hos matematikläraren när det 
är dags för en elev att börja sjuan till dess att eleven lämnar grundskolan i år 9.  
 
Uppföljningen på skolorna är skiftande, när det är dags för överlämning till sjuan finns olika 
utarbetade ett system där ”mellanstadielärarna” träffar ”högstadielärarna” och berättar om den 
problematik som finns. Eller som på en av skolorna där det mer eller mindre är upp till 
matematikläraren att söka sig till information om sina blivande elever. Generellt anser lärarna 
att problematiken hos vissa elever inte upptäcks i tid. Att det kan dröja så länge som till en bit 
in på ”högstadiet” innan elevens problem uppdagas.  
 
Någon diagnostisering i form av en säkerställd diagnos görs inte på elever med 
matematiksvårigheter. Det konstateras via vanliga diagnoser, nationella proven i år 5 och 
lärares utlåtanden om att en elev har rätt till extra stöd och hjälp. Hur mycket hjälp en elev 
kan få är en resursfråga. De olika skolorna har olika strategier för hur de hjälper elever med 
svårigheter. Eleverna med svårigheter är generellt integrerade i klassrummet med en 
speciallärare som resurs eller har ibland även möjlighet till att gå ifrån klassrummet. Det finns 
generellt speciallärare knutna till arbetslagen och de går in och stöttar upp där det behövs i 
den utsträckning de har möjlighet. De senaste åren har matematiklärarna fått ta ett stor eget 
ansvar. Det är bara en av skolorna än så länge som försöker lösa problemet genom att de vid 
varje matematiklektion har delat in alla klasserna. De elever som har svårigheter får gå iväg 
och ha undervisning i liten grupp med en egen lärare som främst är speciallärare. Fast på en 
av de andra skolorna finns det en specialklass där elever med störst svårigheter kan bli 
beviljade extra stöd i de flesta ämnen. Undervisningen får de i ett speciellt klassrum där större 
delen av deras undervisning sker med mycket tillgång till stöd. 
 
Dessa tre skolor har olika utvecklat samarbete inom skolan. Alfa- och Gammaskolan har båda 
fungerande ämnes- och arbetslag. De har i ämneslagen träffar en gång i månaden men de 
känner att de dagligen alltid kan vända sig till sina kollegor. Betaskolan har lagt ner störst 
arbete på att få ihop deras arbetslag på ämneslagens bekostnad, vilket gör att de inte känner 
lika stort stöd från sina ämneskollegor på samma sätt som från arbetslagskollegorna. Där 
samarbete sker är det främst i form av gemensamma grovplaneringar, provplanering, allmän 
stöttning, tips och idéer och tidigare även utarbetande av lokal kursplan. Utarbetning av lokal 
kursplan har alla skolor gjort åren efter den nya läroplanen kom. Det är ingen av skolorna som 
säger sig direkt följa den utan de håller sig till den nationella av olika anledningar.     
Poängteras bör att Gammaskolan i dagsläget håller på med ett förändringsarbete i deras 
ämneslag. Resultatet hoppas de ska bli träffar som består mer av prat om pedagogiska och 
didaktiska frågor än organisatoriska som träffarna hittills mest kretsat kring.  
 
Som sagt har skolorna resursmässigt främst i olika utsträckning speciallärare att tillgå. 
Alfaskolan har som extra resurs en ”specialgrupp” där de med störst svårigheter och anpassad 
studiegång får gå och ha extra stöd och hjälp. Betaskolan försöker hitta flexibla lösningar när 
de har extra resurser och gör då olika gruppindelningar efter behov. Gammaskolan har även 
satsat på en gruppindelning. En liten grupp för att stödja de elever som har svårigheter.  
 
De nationella proven i år 9 är enligt dessa lärare en stor fasa för de elever som har svårigheter, 
det är omfattande prov som ska täcka av alla deras kunskaper. Många av dessa elever klarar 
inte dessa prov. Ingen av skolorna underkänner automatiskt en elev i matematik bara för att de 
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inte får godkänt på de nationella proven. Har de haft godkänt tidigare under hösten och 
kanske alltid svävat runt den här godkäntgränsen brukar de ge dem en ytterligare möjlighet att 
bevisa att de har tillräckligt med kunskaper. När resultaten kommer brukar de bli ganska 
förskräckta och inser allvaret i situationen och jobbar resterande tid av grundskolan bättre än 
vad de någonsin gjort.  
När vi kommer in på speciella arbetssätt och arbetsmetoder som gynnar elever med 
svårigheter säger lärarna direkt laborativt material och konkretisering. De framhåller även att 
detta har alla elever behov av. Mycket på grund av tids- och resursbrist har lärarna inte i 
någon större utsträckning arbetat med andra arbetssätt än vanlig traditionell undervisning. 
Ändå så pass mycket att de insett att det finns ett stort behov av variation i undervisningen.  
 
Alla tre lärarna hävdar att man i dagens skola fokuserar på att få alla elever godkända. De har 
inte den tid som krävs för den individualiserade undervisningen som lärare enligt sitt uppdrag 
ska bedriva. De säger att man får göra så gott man kan, tyvärr blir ofta vissa elever lidande. 
Framför allt poängterar de att de oftast inte har tid att stimulera de duktigaste eleverna till att 
bli ännu bättre.  
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4.B. Matematiklärares känslor inför problematiken (se bilaga III) 
 
I detta avsnitt presenterar jag resultatet från enkätundersökningarna jag genomfört på de tre 
skolorna i mitt undersökningsområde. Vid enkätundersökningen hade alla lärare möjlighet att 
på efterföljande rader kommentera varje enskild fråga. Dessa åsikter har jag valt att utelämna i 
den nedan följande sammanställningen av respektive fråga. Lärarnas åsikter har jag i stället 
vävt in och refererar till i den efterföljande sammanfattningen.  
 

1. Tycker du att kravet att alla elever ska gå ut med godkänt i matematik   
 när de lämnar grundskolan känns betungande för dig som lärare?  

                       

 JA                            10    

 NEJ                         7    

 JA/NEJ                   1    

                                              

 
2. Känner du att du får tillräckligt stöd i ditt uppdrag som Ma-lärare?  

                       

 Av kollegor?                   

                       

 JA                                   17    

 NEJ                   1    

 JA/NEJ                  0    

                       

 Av skolledning?                  

                       

 JA                           9    

 NEJ                        6    

 JA/NEJ                     3    

                                              

 
3. Anser du att man borde införa nivågrupperingar i matte?   

                       

 JA                                  16    

 NEJ                    2    

 JA/NEJ                  0    

                                              

 
4. Tycker du det är realistiskt att alla elever ska få godkänt i matematik när 

 de går ut grundskolan med tanke på de mål som finns i dagens kursplan? 
                       

 JA                           9    

 NEJ                           9    

 JA/NEJ                  0    
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5. Tror du att det är vanligt att lärare godkänner elever som egentligen  

 inte skulle varit godkända? Jag tror det förekommer…   

                       

Aldrig                   0    
Inte så ofta                               13    

Vanligt                      4    
Ganska vanligt                   1    
Mycket vanligt                   0    
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Sammanfattning resultatdel B- enkätresultat och lärarkommentarer 
 
Lärarna känner sig frustrerade inför kravet på att alla elever ska vara godkända i matematik 
när de lämnar grundskolan. Det tar mycket ork och energi från läraren när det finns lite vilja 
hos eleverna. Resurserna minskar och man har spretiga grupper. Det är betungande och 
stressigt utifrån insikten om att det är näst intill omöjligt att alla ska få godkänt i den "skola 
för alla" de jobbar i idag. Det blir lätt att lärarna ifrågasätter sin kompetens när de får 
underkända elever, kunde de ha gjort mer. De lärare som hävdar att det inte är betungande är 
ändå inne på samma spår när de säger att kraven är felaktiga och orimliga.  
 
De flesta lärarna känner att de har stöd av kollegor att de kan vända sig till andra när de har 
problem och behöver stöd. Mer tid för tankeutbyte och reflektion skulle ge kraft och 
inspiration att utveckla matematikundervisningen. Lärarna känner mindre stöd från 
skolledning, vilket de tror är en resursfråga. När det inte finns resurser hamnar problemet i 
slutändan ändå hos läraren igen. Det är främst de stora grupperna som lärarna ser som ett 
problem i dagens skola. När det är för många elever kan inte läraren genomföra sitt uppdrag.  
 
Lärarna anser generellt att man borde införa någon form av nivågruppering. Det skulle gynna 
både de svaga och starka eleverna och det skulle minska arbetsinsatsen för läraren med 
homogenare grupper. Som det är idag hämmas de starka eleverna att komma vidare och de 
som behöver mycket hjälp får inte tillräckligt. Det är med de stora klasserna som finns idag 
omöjligt att nå alla elever. Man bör tänka på att en annan gruppindelning. Men det är kanske 
inte tillräckligt om man inte gör någon förändring i arbetssättet också. 
 
Återigen är saknaden av resurser den största orsaken till varför lärare anser att det idag inte är 
realistiskt att alla elever får godkänt i matematik när de lämnar grundskolan. Det är inte 
orimligt. Man måste lära sig ordentligt från grunden. Längs resans gång måste det finnas 
tillräckigt med stöd och hjälp. Medan vissa lärare anser att kraven faktiskt är satt för höga. 
Förut kunde elever lämna grundskolan med en 2:a i betyg och ändå känna sig nöjda med att 
de klarat skolan. 
 
Att det idag ibland sätts ett godkänt betyg på en elev som inte borde ha haft det är dessa lärare 
rörande överens om. Hur vanligt man tror det är skiljer sig lite åt från lärare till lärare. 
Anledningarna till varför de tror att vissa lärare ibland sätter ett oförtjänt G är bl.a. att när en 
elev gjort så många prov och omprov så ges det tillslut ett G, efter det 100:de försöket knuffas 
de över ribban. Det kan vara tidsbrist att man ibland tänjer på G-gränsen. Men som en lärare 
säger så gör lärarna eleven en björntjänst eftersom de kommer få det svårt på gymnasiet. De 
blir inte garanterade samma stöd i gymnasiet om de är godkända i matematik.   
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5. Diskussion 
 
Lärare i dagens skola ställs ständigt inför problematiken att få alla elever godkända i 
matematik innan de lämnar den svenska grundskolan. Jag skulle nog vilja säga att denna 
problematik är det som en matematiklärare i dag brottas mest med. För att en elev ska få börja 
på ett nationellt program på gymnasieskolan krävs det godkänt i kärnämnena, svenska, 
engelska och matematik. Om dessa mål är realistiska eller inte kommer jag att ta upp senare i 
diskussionen. Nu finns de i alla fall där (se bakgrund för specifikation) som ett mål för 
eleverna att uppnå.  
 
Generellt anser lärarna jag intervjuat att elever med svårigheter inte upptäcks i tid, att det 
finns elever som går igenom "låg"-, "mellan"- och även delar av "högstadiet" utan att bli 
upptäckta. Detta kan bero på att vissa som har problem under tidiga år inte har det senare och 
vise versa. Jag får intrycket av att detta är någonting alla lärare som eleverna träffar genom 
åren får ta på sig ansvaret för. Mycket beror på bristande resurser, när problematik inte 
upptäcks förrän det nästan är för sent. Om en lärare upptäcker att en elev får svårigheter att nå 
målen, har eleven rätt till stödundervisning. Diagnostiseringar på liknande sätt som i svenskan 
sker inte inom matematiken. Lärarna använder sig av de nationella proven i år 5 och olika 
typer av diagnostiska test för att i början av sjuan kunna avgöra vilka elever som behöver 
extra stöd. Jag kan tycka att efter resultaten om en elevs brister i matematik kommer fram 
under de tidigare åren 1-7. För kommer fram måste de göra. Borde inte bristande resurser få 
förstöra en individs möjligheter till en bra utbildning senare i livet. Att inte vara godkänd i ett 
kärnämne anser jag leder till en tidig utslagning i samhället.  
 
De tre skolorna i min undersökning har tre olika sätt att sköta överlämningen från 
mellanstadiet på. Alfa och Gamma mer utarbetade sätt än Betas. I artikeln från Lärarnas 
tidning som jag refererar till i inledningen står det att det är viktigt att uppföljningen av 
eleverna ständigt förbättras. Både mellan stadier och från termin till termin. Att en elev inte 
når målen får inte komma som en överraskning när de första betygen kommer i åttan.  
     Överlämningen från aktuella mellanstadieskolor till dessa tre högstadieskolor är väl 
fungerande. Att det går så pass bra tror jag mycket har att göra med att man vet långt i förväg 
varifrån eleverna kommer och var de ska. Dessa skolors upptagningsområden är relativt 
begränsade till närliggande områden, de är inga friskolor med elever från spridda håll. Här ser 
jag ett problem i framtiden. Hur kommer det att fungera när fler och fler elever väljer att gå på 
en annan skola än den som de ”tillhör”? Vilken information om deras kunskaper och 
svårigheter kommer då deras nya lärare att bli varse om? Kommer de att få den hjälp de 
behöver? 
 
Den fråga där jag har upptäckt den markantaste skillnaden mellan skolorna är stödet lärarna 
känner från kollegor och skolledning. Alfa- och Gammaskolans lärare känner ett stöd från 
kollegor och skolledning. De har relativt fungerande ämneslag med bestämda träffar och 
indirekta möten dagligen. På Betaskolan upplever jag att lärarna får ta ett mycket större eget 
ansvar. Där har man lagt energin på arbetslagen på ämneslagens bekostnad.  
     Vad detta beror på kan man bara spekulera i. Jag tror att mycket handlar om invanda 
mönster. Mönster som jag tror kan ta en lång process att bryta. Alfaskolan har vad jag kan 
förstå alltid haft ett öppet klimat bland lärarkollegorna. Det känns som en bra förutsättning för 
att klara av de problem som ständigt uppstår i undervisningssituationer. Jag vill även hänvisa 
till bakgrunden där jag refererar Skolverkets allmänna råd 2004. Lärare ska samverka med 
andra lärare för att nå utbildningsmålen enligt läroplanen. Betaskolan är en traditionell skola, 
jag får intrycket av en viss frustration bland lärarna. De tycker att ämneslagsträffar borde 
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styras upp mer från ledningshåll, inte bara träffar inom arbetslagen. Det verkar som det kan 
vara lite på gång även här men som sagt, det är en lång process. Gammaskolan har i dagsläget 
börjat ett förändringsarbete. De strävar efter att få ämneskonferenserna att kretsa mer kring 
didaktiska och pedagogiska frågor, jämfört med tidigare då det mest handlade om 
organisation. Att få bra stämning och samanhållning i en grupp tar tid. Tid som lärare måste 
få avsatt, därför vill jag påstå att detta är en skolledningsfråga. Skolledningen måste avsätta 
tid där lärargrupperna får möjlighet att utvecklas både individuellt och gemensamt 
tillsammans i gruppen. Motiverade och stimulerade lärare tror jag ger elever större lust att lära 
och det är väl detta vi strävar efter i skolan? 
 
Alla tre skolorna har utarbetat lokala arbetsplaner som stöd för deras bedömning, främst på G 
nivå, men de arbetar främst utifrån de nationella för att de lokala inte känns tillräckligt 
aktuella och är inte utarbetade på ett sätt som förenklar bedömningen. Jag vill hänvisa till 
bakgrunden där jag skriver om att arbetsformer och undervisningsmål ständigt måste prövas. 
Det ligger på rektorns ansvar att arbetsplaner upprättas. 
 
Den andra frågan där jag tycker mig kunna se skillnader mellan de tre skolorna är deras 
tillgång till resurser av olika slag. Även här är det Betaskolan som jag uppfattar har minst 
resurser. De har specialpedagoger men inte knutna till alla arbetslag på grund av olika 
omständigheter. Det gör att arbetsbördan ökar för matematikläraren. På Alfaskolan är den 
kanske största resursen deras "special"-klassrum. Dit får de elever som har störst problem gå 
och få extra hjälp. Dessutom har de specialpedagoger som tar ut elever eller går in i klasserna. 
Gammaskolan är som jag uppfattar det den av dessa skolor som har flest resurser, den enda 
som har gjort någon form av gruppindelning vid alla lektionstillfällen. De elever som har 
störst svårigheter har vid varje matematiklektion möjlighet att arbeta i en mindre grupp med 
en egen lärare som får koncentrera sig bara på dem som har problem. Detta medför att det blir 
en något mindre spridning i den vanliga klassen. Det är fortfarande en relativt stor spridning 
även där. Detta är, om någonting, också en skolledningsfråga. 
 
När vi kommer in på frågan om speciella arbetssätt och arbetsmetoder lyfter alla lärare fram 
att det borde vara mer laborativt i matematikundervisningen. Både för de starka och de svaga 
eleverna. Man borde även satsa på en mer varierad och stimulerande undervisning. Detta 
kräver tid och resurser. Något lärarna inte känner att de har tillräckligt av för att de ska kunna 
genomföra några större förändringar i nuläget. En av lärarna framhåller någonting jag tycker 
är intressant, att det finns en slags attityd hos dagens ungdomar att allting ska vara roligt. Är 
någonting trårigt är det någonting de inte bryr sig om att göra. Detta tror hon medför att det är 
alldeles för dåliga baskunskaper i matematik hos många elever, för att de tränar för lite helt 
enkelt. Ska man bli bra på någonting måste man träna. Vi borde kanske återinföra en strof 
från den gamla läroplanen Lgr80. Där stod det om vikten av att bedriva en målmedveten och 
konsekvent grundläggande färdighetsträningen i att räkna. 
 
I dagens skola ligger fokus på G-gränsen. I inledningen refererar jag till en artikel där 
författaren hävdar att alla har rätt till betyg i dagens skola. Självklart har alla rätt till betyg 
men som jag skriver senare så kan man inte ge ett godkänt betyg till en elev som inte nått upp 
till målen. Då gör man inte eleven någon tjänst. Att man i dagens skola skulle kunna bedriva 
en individualiserad undervisning är omöjligt. All tid och energi går till att få alla över G-
gränsen och till att hålla ordning. En lärare har fullt upp med att försöka se alla elever. Åter är 
detta en resurs och ledningsfråga.  
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Matematiklärares vid högstadieskolor i en norrländsk stads känslor inför uppgiften att få alla 
elever godkända i matematik innan de lämnar grundskolan skiftar. Generellt kan man säga att 
de tycker uppgiften kan vara betungande. De känner frustration att de inte kan göra mer. Det 
krävs både gott om stöd och resurser för att det ska ske en förändring i den negativa trenden.  
 
I mitt resultat framkommer att nivågrupperingar är en aktuell fråga på skolorna. Först och 
främst undrar jag vad de lägger in i begreppet. Menar de att det ska ske en gruppering utefter 
den matematiska kunskapsnivå de olika eleverna ligger på eller menar de att kursmålen för 
matematikundervisningen borde nivågrupperas. Att vissa inte ska har samma krav på sig som 
andra. Jag tror att det kan vara en risk i att nivågruppera efter målen, vilket kan medföra 
problem för elever senare i livet när de brister i grundläggande kunskaper. Det måste kunna 
finnas någon slag grundläggande bas som är realistisk för ALLA att nå upp till. Denna 
diskussion kan man säga går hand i hand med om de mål som är uppsatta för matematik i 
grundskolan är realistiska. I mitt resultat (4.6.4) framkommer att det finns delade meningar 
om detta, fast egentligen inte om man tittar närmare. De som anser att det är realistiskt säger i 
samma mening att då krävs det mer resurser och det är även detta många av dem som säger 
nej hävdar. Även om vissa idag hävdar att vår skola aldrig har varit så nivågrupperad som den 
är idag kan man definitivt säga att den var det under den förra läroplanen Lgr80. Då fanns 
allmän och särskild kurs med helt olika böcker, upplägg och krav på eleverna. När dessa togs 
bort var tanken att lärarna skulle få göra grupperingar utefter vad de ansåg nödvändigt, 
problemet var bara att samtidigt försvann resurser. Vad ses då som fördelar och nackdelar 
med att nivågruppera efter nivån eleverna ligger på, inte nivågruppera kursmålen. Fördelar 
finns både för läraren och för eleven, läraren får enklare att organisera undervisningen till en 
homogen grupp där kunskapsspridningen är mindre, eleverna får en större möjlighet att få 
genomgångar och undervisning på den nivå de befinner sig på. Nackdelar lärarna ser är att det 
finns risk för att vissa elever känner sig satta i ett fack, att det missgynnar deras motivation att 
fortsätta lära sig nya saker. Efter bara den korta tid som jag varit ute på skolor och praktiserat 
och arbetat håller jag med de lärare som anser att det måste ske en förändring i de 
grupperingar som finns i skolan om det ska vara realistiskt att ALLA ska nå upp till de mål 
som är satta för matematik. Hur det ska ske har jag ingen briljant lösning på, det får 
elevunderlaget och resursmöjligheterna styra.  
 
Att bara göra en organisatorisk förändring är inte tillräckligt för att ge eleverna lust att lära. 
Det krävs mer än så. Om de mål som är satta för eleverna att uppnå innan de lämnar 
grundskolan är här för att stanna, måste det på något sätt ske en förändring i skolan. Lärarna 
kan inte ägna hela sin tid till att få de svagaste eleverna över ribban, vilket efter den här 
undersökningen, jag tycker det verkar som att de gör. Vad händer då med medeleleven som 
skulle kunna prestera bättre och toppeleven som kanske skulle kunna bli en spjutspets. Vad 
jag menar med att bara göra en organisatorisk förändring är att jag tror att det även 
undervisningsmetoderna måste förändras. Som läraren på Gammaskolan säger, förändras 
matematikundervisningen för att man gör en nivågruppering? Nej det gör den inte. Jag tror att 
någon slags gruppering är bra, alla elever behöver lugn och ro och en motiverad lärare. I 
rapporten Lusten att lära står det att 
     ”läraren anges samstämmigt av eleverna som den absolut viktigaste faktorn för lusten att 
lära…Lärarens engagemang och förmåga att motivera, inspirera och kunna förmedla att 
kunskap är en glädje är central. Eleverna önskar lärare som har tilltro till elevernas förmåga 
att lära…//…förmår anknyta till verkligheten,”21 

                                                 
21 Skolverket. Lusten att lära – med fokus på matematik 
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Om läraren har en spretig grupp och flera elever som suger musten ur läraren kan den då vara 
motiverande för resten av eleverna? Min sammanfattande tanke om nivågrupperingar är att 
först och främst kanske man inte ska kalla det nivågrupperingar utan hellre en gruppering av 
något slag. Det görs grupperingar i andra ämnen där det av praktiska skäl inte går vara mer än 
halvklass. Varför kan man inte göra det även i matematikämnet? Jag tror att mindre grupper, 
indelade med en tanke bakom för att få en homogen grupp stimulerar lärare och gör att de kan 
motivera elever till lusten att lära. Har de lust och motivation att lära tror jag att eleverna kan 
nå upp till de mål som vissa anser, med dagens tillgång på resurser, vara för högt satta för 
matematikämnet. Allt detta är en resursfråga, även en schemateknisk fråga som är den absolut 
enklaste varianten av en gruppindelning. Detta har genomförts på Betaskolan med lyckat 
resultat, homogenare grupper har lett till att lärarna blivit mer motiverade och genom detta har 
de större möjlighet att genomföra undervisning på andra sätt. I slutänden är det upp till 
skolledningen att avgöra vad de kan satsa på för det är de som har det yttersta ansvaret för 
undervisningens upplägg.  
 
Som sagt framkom olika åsikter om de mål som är satta för matematikämnet är realistiska 
mål. Det mesta går hänvisa till att lärarna anser att bristande resurser är en stor anledning till 
att kraven inte känns realistiska för alla elever i dagens grundskola. En person som har tittat 
mer på detta med problematiken att få elever godkända i matematik är Bengt Selghed. Han 
har gjort en doktorsavhandlig med titeln Ännu icke godkänt, lärares sätt att erfara 
betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen. För att få en mer heltäckande bild på 
problematiken vill jag citera några av de matematiklärare som deltagit i hans undersökning. 
 
     ”Det enda jag tycker är konstigt i dagens betyg, det är att det inte är godkäntgränsen som 
är angiven…när jag tänkte på det första gången, är det någon sorts fegspel från statens sida, 
att det beslutet vågar man inte ta.”22 
 
I och med den nya läroplanen överlämnades ansvaret för elevernas kunskapsmål till lokal 
nivå. Det ska fortfarande vara en likvärdig bedömning men utifrån lokala mål, lite konstigt 
kan jag tycka. Dessa mål kan som sagt tolkas olika. Då är frågan, eftersom det anses att alla 
ska nå upp till dessa, tolkar då de lärare som har elever som inte blir godkända kriterierna på 
fel sätt? Jag tror inte att lärarna gör det, även om jag kan hålla med om att det är lite fegt att 
godkäntnivån som är den mest kritiska inte är preciserad på samma sätt som VG och MVG.  
Som Selghed säger i sin intervju i Pedagogiska magasinet, ”vi kommer aldrig att kunna skapa 
ett betygssystem som är rättvist…//…Det kanske inte är fel på lärarna utan på systemet.”23 
 
Lärarna som deltog i enkätundersökningen anser att det finns elever som inte borde varit 
godkända, som går ut grundskolan med ett G i betyg utan att egentligen förtjäna det. Hur 
vanligt det är har lärarna skilda meningar om. Anledningen är att efter alla prov och omprov 
tror de läraren ibland tänjer på G-gränsen och sätter ett godkänt. Som en lärare säger så gör de 
då eleven en björntjänst eftersom eleven får svårt i gymnasiet. De blir inte garanterade samma 
stöd i gymnasiet om de är godkända i matte. Detta är en intressant diskussion, i praktiken gör 
läraren ett tjänstefel när de sätter ett G på en elev som inte har nått upp till målen. Frågan är 
åter igen, är målen på en realistisk nivå och har den svenska skolan tillräckligt med resurser?  
I den här frågan söker jag svaret i lärarens känslor. Jag får intrycket ibland av en slags 
uppgivenhet. Som lärare har du haft en elev i tre år, under resan gång har ni dagligen tragglat 
och kämpat för att gå vidare. När eleven kommer till nian har den gjort stora framsteg men 
                                                 
22 Selghed. Ännu icke godkänd 
23 Selghed, Bengt. Pedagogiska magasinet nr 2 maj 2005 
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ändå inte riktigt tillräckliga för att nå målen. I detta läge tror jag att vissa lärare kan känna att 
de vill sätta ett G på denna elev (vilket de ibland uppenbarligen gör). Det är som att det ibland 
saknas, som en av de intervjuade lärarna sa, ett ”nästan” betyg. Ett betyg som säger att eleven 
gjort stora framsteg men inte nått riktigt ända fram. Detta är den mer positiva sidan av det jag 
tror ligger till grund för ett oförtjänt betyg G när eleven lämnar grundskolan. Den negativa 
sidan är att det kan finnas lärare som helt enkelt inte orkar med allt det extraarbete som det 
innebär att inte sätta betyg på en elev i matematik. De sätter helt enkelt ett G för att slippa 
detta.  
 
Jag tror att en del lärare känner av de externa kraven och pressen. I Selgheds avhandling får 
han kommentaren av en lärare ”…ibland kan jag känna lite tryck ifrån kommunen, politiker 
eller vad det nu är, att alla ska ha godkänt. Och vad har du nu gjort…varför är inte den 
eleven godkänd? Men har man inte förmågan, så är de ju inte lätt, man kan ju inte som lärare 
banka in saker och ting, om inte eleven själv har förmågan, att kunna prestera det som krävs. 
Och det tycker jag faktiskt är lite kusligt.”24  
 
Som lärare ska du utgå från ditt uppdrag där det står vad en elev ska uppnå. När det börjar 
närma sig nian och du inser att det inte kommer att gå, denna elev kommer inte att bli 
godkänd, tror jag att du som lärare ibland ifrågasätter din kompetens. Många lärare ansåg i 
min enkätundersökning att det var betungande med kravet att få alla elever godkända innan de 
lämnar grundskolan. När det inte finns någon större ork och vilja hos eleverna är det svårt 
som lärare också att finna den. Frågan är om dagens mål att uppnå borde vara ett mål att 
uppnå eller ett mål att sträva mot? 
 
I dagsläget för politikerna en debatt om hur gymnasieskolan ska vara utformad. Om alla 
elever verkligen ska läsa så att de har högskolebehörighet. Tittar man på den statistik jag har 
fört fram i bakgrunden över hur många som inte har nått upp till målen för Ma A på 
gymnasiet, som är den mest grundläggande kursen som alla läser, ser statistiken likadan ut 
som den gör för grundskolan. Då är det lätt att dra slutsatsen att, det är ingen skillnad. Det är 
inte fler som har underkänt i matte på gymnasiet än det är på grundskolan som alla säger. Vad 
som måste beaktas är att de som redovisas i denna statistik är bara de som får slutbetyg från 
gymnasieskolan och det är i dagsläget bara tre fjärdedelar. Därutöver de som väljer att inte gå 
vidare till gymnasieskolan över huvud taget. Jag tror att många som inte finns med i 
statistiken är de elever som hade stora problem i högstadiet och kanske också en del som fick 
ett betyg som de inte förtjänade.  
 
Grunden till denna undersökning är den sviktande betygsstatistiken för dagens grundskola. 
Kurvan går långsamt neråt. Det är färre och färre som når upp till de mål som är satta för 
matematik. Klarar man inte godkänt i matematik får man inte gå ett nationellt program på 
gymnasiet utan man hänvisas till det individuella programmet eller andra lösningar. Positivt 
för oss här i kommunen är att kommunens statistik ser mycket bättre ut än på nationell nivå. 
Kurvan ligger konstant under den nationella och det sista året kan vi inte se någon ökning av 
elever som inte klarar de uppsatta målen. Vad detta kan bero på har de intervjuade lärarna 
spekulerat om i resultatet (4.5.3.), något direkt konkret svar finns kanske inte. Jag gick till 
kommunens hemsida för att se om de hade någon förklaring. Kommunen säger att 
anledningen är att de är bättre än riktgenomsnittet på att stödja elever. Det har skett en 
granskning av hur kommunens skolor arbetar för att identifiera och stödja elever som ligger i 

                                                 
24 Selghed. Ännu icke godkänd 
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riskzonen för att inte uppnå målen. Några av de positiva förutsättningarna för den här fina 
utvecklingen anser de vara.  
     ”Tydliga mål och direktiv ges både i skolplanen och verksamhetsplanen för hur eleverna 
ska uppnå kunskapsmålen. Eleverna med behov av särskilt stöd är prioriterade. 
Verksamheten ska vara målstyrd, inte tidsstyrd, vilket stöds av projektet med slopad timplan. 
Skolornas arbete är målinriktat, arbetet tematiskt och ämnesövergripande och präglas av 
flexibilitet. Ansvarsfördelningen för elevvårdsarbetet är tydligt och arbetet bedrivs på ett 
strukturerat och ändamålsenligt sätt. Kartläggning och identifiering av elever i riskzonen 
görs i ett tidigt skede och man har god kontroll över detta. Övergångar mellan skolorna 
fungerar väl.” 
 
Sammanfattningsvis kan jag säga att det är mer resurser som krävs för att lösa problematiken, 
att få alla elever godkända i matematik innan de lämnar grundskolan. Omstruktureringar i 
gruppsammansättningar måste göras. Fler välutbildade matematiklärare måste finnas. 
Användningen av laborativa och konkreta material måste öka. Ett ökat och fortsatt bra stöd 
från kollegor och skolledning är nödvändigt. Visst låter det enkelt? Många av dessa 
frågeställningar kommer till samma resultat. Det är en resursfråga, alltså en fråga om pengar 
och då hamnar det på skolledningsnivå eller hos politikerna. 
 
För att anknyta till titeln på detta arbete, 16 år och inte godkänd av samhället –en 
matematiklärares dilemma, vill jag säga; Vi i samhället har valt vilka vi vill ska föra vår talan, 
i de beslutande organen i vårt land. Tycker vi att medmänniskor bedöms felaktigt måste vi 
alla ta vårt ansvar att göra förändringar. Skolan är ett av de områden i samhället alla har 
någon åsikt om. Alla kanske inte har någon insikt i skolans värd, även om de tycker sig ha 
det, men de brukar inte ha ont om åsikter. I år har vi återigen möjligheten att påverka vårt 
lands framtid, i och med valet till hösten. Ta dessa frågeställningar i beaktning och ta 
ställning. 



 

  28 

Källförteckning 
 
Böcker 
Selghed, Bengt. (2004). Ännu icke godkänt – Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess 
tillämpning i yrkesutövningen, doktorsavhandling i pedagogik vid Malmö högskola. Malmö 
 
Skolverket. Kursplaner och betygskriterier 2000, Grundskolan 
 
 
Tidskrifter 
Bengtsson, Staffan (2005). Lärarnas tidning nr 15 2005. 
 
Hanö, Torbjörn (2005). Lärarnas tidning nr17 2005. 
 
Selghed, Bengt (2005). Pedagogiska magasinet nr2 maj 2005.  
 
Weyler, Kerstin (2005). Skolvärlden nr 18 november 2005 
 
 
Rapporter 
Skolverkets rapport nr 221. (2001-2002). Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002, Lusten 
att lära – med fokus på matematik. 
 
 
Internetsidor 
http://www.Skolverket.se/publikationer?id=1368  (2006-01-28). Allmänna råd 2004 
 
www.Skolverket.se/sb/d/204/a/3347 (2006-01-28). Pressmeddelande 18 augusti 2005. 
Andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program fortsätter att minska 
 
http://www.Skolverket.se/sb/d/204/a/3737 (2006-01-28). Pressmeddelande 10 oktober 2005. 
Otillräckliga insatser för elever som har störst behov 
 
http://siris.Skolverket.se/portal/page?_pageid=33,1&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 
(2006-01-28). Statistik, basdata, betyg, provresultat. 
 
www.Skolverket.se/sb/d/204/a/5273   (2006-01-28). Pressmeddelande 19 december 2005. Var 
fjärde 20-åring saknar slutbetyg från gymnasiet.  
 
www.Skolverket.se/sb/d/155/a/220 (2006-01-28). Vad styr skola och vuxenutbildning. 
 
 
 
 



 

  

INTERVJU:             Bilaga I 
Hur arbetar du konkret som klasslärare för att få alla elever godkända i matematik? 
 
Vilka arbetsmetoder/resurser använder ni er av i ma-undervisningen på er skola? 
 
 JA       NEJ 
 

Har ni ma-ämneslag som arbetar gemensamt med problematiken att få alla 
godkända i ma när de går ut grundskolan? 
 

Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Har ni arbetslag som hjälps åt med problematiken att få alla godkända i 
kärnämnena? 
 

Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Har ni specialpedagoger eller annan resurs som arbetar tillsammans med 
klassläraren med problematiken att få alla godkända i Ma när de går ut 
grundskolan? 

Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Gör ni diagnostiseringar av elever i matematik? 
 
 

I så fall när och av vem? Har ni någon speciell ”plan” för diagnostiseringar?…………………. 
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Har ni gjort speciella gruppsammansättningar för att gynna elever med 
svårigheter? 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Får du som klasslärare själv, utan stöd från kollegor, försöka lösa problemet 
med de elever som har svårigheter och riskerar att inte nå upp till godkändnivå 
innan de går ut nian? 
 

Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 

  

  

 

  

  

  

 



 

  

Om lärarna samarbetar med problematiken att få alla elever godkända i matematik när 
de lämnar grundkolan, i vilken utsträckning sker då det?  
 

JA       NEJ 
Har ni utarbetat en lokal kursplan i matematik? 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Allmän stöttning mellan kollegorna? 
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Gemensamma planeringar? 
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Gemensamma arbetsformer / uppgifter / prov m.m.? 
 

Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Något annat form av samarbete? 
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Sker det någon ”överlämning ” från mellanstadiet till högstadiet i fråga om uppfyllda mål? 
 
JA               NEJ   
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Anser du att elevernas ”problem” med matematik upptäcks i tid? 
 
JA               NEJ   
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  



 

  

Är det något av ”målen” som brukar vara speciellt svåra att uppnå för eleverna? 
 
JA               NEJ   
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Anser du att individualiserad undervisning är möjlig i dagens skola? 
 
JA               NEJ   
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Tror du att lärare idag är mer fokuserade på att alla ska få G – kontra att rikta undervisningen 
till alla olika nivåer? 
 
JA               NEJ   
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Tror du generellt att de som har problem i Ma också har det i de andra kärnämnena/ämnen? 
 
JA               NEJ   
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Anser du att de som är i behov av stöd får tillräckligt med hjälp på er skola? 
 
JA               NEJ  - Om inte, vad anser du bör göras? 
 
(krävs annorlunda arbetssätt?, något du provat på?, resultat?, räcker ”vanlig” undervisning 
eller behövs det något ”radikalt”?) 
 

Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

  

  

  

  

  



 

  

Intervju: Skola………………………………Datum:…………………………        Bilaga II 
 
F1.a. Hur ser uppföljningen av problemen ut på skolorna? 
 
Sker det någon ”överlämning ” från mellanstadiet till högstadiet i fråga om uppfyllda mål? 
 
 
Anser du att elevernas ”problem” med matematik upptäcks i tid?  
 
 
Vad händer när de upptäcks?? 
 
 
F1.b. Görs det diagnostiseringar av elever med svårigheter, i så fall när och av vem? 
 
Gör ni diagnostiseringar av elever i matematik? I så fall när och av vem? Har ni någon 
speciell ”plan” för diagnostiseringar? 
 
 
F1: Hur kan en klasslärare vid en högstadieskola i Umeå angripa problematiken att alla 
elever ska ha godkänt i matematik när de lämnar grundskolan? 

 
 
Får du som klasslärare själv, utan stöd från kollegor, försöka lösa problemet 
med de elever som har svårigheter och riskerar att inte nå upp till godkändnivå 
innan de går ut nian? 

 
F1.c. Har skolorna någon gemensam strategi, dvs. hjälps de åt i arbets-/ämnes-lag? I så 
fall i vilken utsträckning? 
 
 
Har ni ma-ämneslag som arbetar gemensamt med problematiken att få alla godkända i ma när 
de går ut grundskolan? 

 
 
Har ni arbetslag som hjälps åt med problematiken att få alla godkända i kärnämnena? 
 
 
Har ni utarbetat en lokal kursplan i matematik? 
 
 
Allmän stöttning mellan kollegorna? 
 
 
Gemensamma planeringar? 
 
 
Gemensamma arbetsformer / uppgifter / prov m.m.? 
 
 

  



 

  

Något annat form av samarbete?(…..) 
 
 
Tror du generellt att de som har problem i Ma också har det i de andra kärnämnena/ämnen? 
 
 
F1.d. Vilka resurser har de att tillgå? I form av specialpedagog, gruppsammansättning 
osv.? 
 
 
Har ni specialpedagoger eller annan resurs som arbetar tillsammans med klassläraren med 
problematiken att få alla godkända i Ma när de går ut grundskolan? 
 
 
Har ni gjort speciella gruppsammansättningar för att gynna elever med svårigheter? 
 
 
 
F1.e. Använder lärare sig av några speciella arbetssätt /arbetsformer som gynnar elever 
med svårigheter. 
 
Nationella prov vt nian, före efter, vad händer?? 
Är det något av ”målen” som brukar vara speciellt svåra att uppnå för eleverna? 
 
 
Om man tittar på skolans betygsstatistik, kommentar?? 
 
 
Anser du att individualiserad undervisning är möjlig i dagens skola? 
 
 
Tror du att lärare idag är mer fokuserade på att alla ska få G – kontra att rikta undervisningen 
till alla olika nivåer? 
 
 
Anser du att de som är i behov av stöd får tillräckligt med hjälp på er skola? 
- Om inte, vad anser du bör göras? 
 
(krävs annorlunda arbetssätt?, något du provat på?, resultat?, räcker ”vanlig” undervisning 
eller behövs det något ”radikalt”?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2: Vad känner matematiklärare vid högstadieskolor i Umeå inför uppgiften att få alla 
elever godkända i matematik innan de lämnar grundskolan? 



 

  

          Bilaga III 
ENKÄT om problematiken att alla elever ska gå ut grundskolan med godkänt i matematik. 
 
1. Tycker du att kravet på att alla elever ska gå ut med godkänt i matematik när de lämnar 
grundskolan känns betungande för dig som lärare? 
 
JA   NEJ 
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
2. Känner du att du får tillräckligt stöd i ditt uppdrag som Ma-lärare? 
 

Av kollegor?    Av skolledning? 
 

JA NEJ   JA NEJ 
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
3.Anser du att man borde införa nivågrupperingar i matte? 
 

JA   NEJ 
 

Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
4. Tycker du det är realistiskt att alla elever ska få godkänt i matematik när de går ut 
grundskolan med tanke på de mål som finns i dagens kursplan? 
 

JA   NEJ 
 

Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
5. Tror du att det är vanligt att lärare godkänner elever som egentligen inte skulle varit 
godkända? Jag tror det förekommer… 
 

aldrig inte så ofta           vanligt                 ganska vanligt               mycket vanligt    
 

Kommentar………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

  

  

  

  

    

   


