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1 Inledning 

Skolan är ett tema som ofta diskuteras, inte minst var det en viktig fråga i de regeringsval som 

avgjordes i Sverige 2010. Debatter om skolans brister och argument om hur skolan ska 

förbättras förekommer nästintill dagligen i media. Att elevernas reslutat i olika 

kunskapsmätningar sjunker, inte minst i den senaste PISA-undersökningen, samt att 

meritvärdet för grundskolans avgångsklasser minskat är även de något som diskuterats och 

som media rapporterar om.  

Flera rapporter från Skolverkets beskriver att svenska grundskoleelevers betygsresultat 

varierat både nationellt och internationellt.
1
 Enligt journalisten Åsa Advic är matematik det 

ämne som svenska grundskoleelever historiskt sett varit svagast i. I början av de nationella 

matematikmätningarna, 1964, låg Sverige i botten men man arbetade sig sedan uppåt till den 

genomsnittliga nivån. Endast vid ett tillfälle har matematikprestationerna legat i spetsen av de 

internationella mätningarna, 1995.
2
 Idag har resultaten sjunkit, grundskolans elever uppvisar 

inga toppresultat men de ligger i den övre halvan av PISA:s  resultatlista i matematik.
3
 

Sverige deltar numera i två internationella undersökningar, PISA (Programme for 

International Student Assessment) och TIMSS (Trend in International Mathematics and 

Science Study), där matematik är ett av ämnena som ingår. I dessa undersökningar har det 

framkommit att svenska elever har matematiska brister i geometri och algebra. 

Undersökningarna pekar också på att elever tilldelas relativt mycket tid åt aritmetik men att 

algebra och geometri tyvärr fått allt mindre tid.
4
 

Som blivande matematiklärare är det för mig av yttersta vikt att ta reda på vilka faktorer som 

bidrar till att elevernas resultat försämras i matematik inom grundskolan. Genom 

undersökning av detta ämne är förhoppningen att även kunna stötta mig själv i min 

kommande profession med information om hur jag kan hjälpa mina elever till bra resultat 

inom matematik. För att kunna fastställa faktorer och orsaker till varför elevers prestationer 

                                                 
1
Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?: kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer: 

sammanfattande analys. Skolverket, Stockholm, 2009b. s.8; Skolverket. En beskrivning av slutbetygen i 

grundskolan våren 2010. PM Enheten för utbildningsstatistik 2011-02-26. Dnr 71–2010:4. Skolverket, 

Stockholm, 2010b. s.1.    
2
 Åsa Advic. Att skapa kris i skolan. I Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik, Maria Folke-

Fichtelius & Christian Lundahl (red.). Studentlitteratur AB, Lund, 2010. s.280. 
3
 Skolverket, 2009b. s. Förord, 8; Per Settergren. Bättre skola: om kvalitet och kvalitetsutveckling i grundskolans 

arbetsmiljö och undervisning. Ekelund, Solna, 2003. s.8. 
4
 Myndigheten för skolutveckling. Matematik: en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. 

Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, 2007. s.16f. 
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sjunker inom matematik undrar jag, vad är det egentligen som påverkar elevernas reslutat i 

ämnet matematik i grundskolan?  

1.1 Syfte  

Nästan varje dag finns det artiklar i tidningarna som berör skolan. Allt för ofta är det negativa 

infallsvinklar som påtalar vad som kunde ha gjorts bättre eller vad som behöver förändras. 

Även Skolverket utkommer ständigt med rapporter som benämner orsaker till elevernas 

bristande engagemang och intresse för skolan. Trots dessa rapporter kanar resultaten 

fortfarande nedåt. Syftet med denna undersökning är att finna svar på funderingar om vad det 

är som gör att svenska grundskoleelevers insatser sjunker i de nationella och internationella 

mätningarna vad gäller matematik. Förhoppningen är att det kan bidra till ökade kunskaper 

för mig som kommande lärare om hur jag ska motivera, engagera och vägleda eleverna till bra 

prestationer och förbättrade resultat.  

Genom att koppla tidigare forskning till en undersökning om hur grundskoleelever upplever 

matematik, betygsättning i matematik och vad som kan vara bidragande faktorer till att 

matematikbetygen sjunker i grundskolan hoppas jag finna svar på nedanstående frågor. Mitt 

intresse ligger i hur eleverna upplever grundskolans matematikundervisning, därav ställs 

frågorna utifrån ett elevperspektiv.  

1.2 Frågeställningar 

 Vad anser elever vara förklaringen till att det genomsnittliga matematikbetyget sjunker 

i grundskolan? 

 Hur upplever grundskoleelever sin matematikundervisning? 

 På vilka sätt upplever grundskoleelever att de blir bedömda i matematik? 

 Vad kan göras för att öka medelbetyget i matematik på grundskolan? 
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2 Litteraturöversikt 

Detta kapitel inleds med en generell diskussion om hur skolan påverkades av en ny 

skolreform, decentraliseringen som skedde under 1990-talets början. Samtidigt som 

decentraliseringen infördes antogs även ett nytt betyg- och kurssystem. På vilket sätt de nya 

systemen påverkar diskuteras även. Därefter belyses andra generella faktorer som påverkar 

betygen. Avslutningsvis diskuteras vilka faktorer som, inom dagens matematik i grundskolan, 

inverkar på elevers matematikbetyg. 

2.1 Skolreformen under 1990-talet 

Enligt Skolverket finns det flera orsaker till att betygen i grundskolan har sjunkit sedan mitten 

av 1900-talet. De menar att en av dessa är decentraliseringen som genomfördes under 90-

talets början. I och med decentraliseringens införande övertog kommunerna huvudansvaret för 

skolorna. Kommunerna i sin tur valde att lämna över ett stort ansvar till skolorna och deras 

rektorer.
5
 En av tankarna med decentraliseringen var att resurserna skulle kunna fördelas mera 

effektivt samt att kunna ge mer stöd till de skolor som var i störst behov. Tyvärr uppvisar 

Skolverkets rapport att de skolor som varit i anspråk av extra hjälp inte har tilldelats mer 

resurser. Detta har synliggjorts i de mest segregerade kommunerna där det går elever som, 

enligt Skolverket, har sämre förutsättningar beroende på socioekonomisk- och utländsk 

bakgrund.
6
 Skolverket redovisar också att den genomsnittliga lärartätheten mellan 1990 och 

2007 har minskat från ett genomsnitt på 9,1 lärare per 100 elever till 8,3 lärare per 100 elever, 

men det finns tydliga skillnader mellan kommunerna.
7
 Genom att tilldela skolan mer resurser 

ökar chansen till en högre kvalité. Skolverket menar emellertid att det är användandet av 

resurserna som ligger till grund för om en möjlig kvalitetshöjning i undervisningen kan ske 

eller ej.
8
 

2.2 Mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 

I och med att den nya skolreformen infördes även ett nytt mål- och kunskapsrelaterat 

betygssystem under slutet av 1990-talet. Det nya betygssystemet bidrog till en förändring 

                                                 
5
 Skolverket, 2009b. . s.8,12. 

6
 Ibid. s.22f, 25. 

7
 Ibid. s.22f. 

8
 Ibid. s.27. 
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genom att lämna ett stort utrymme för lärarnas egna tolkningar.
9
  Bengt Selghed menar att 

lärarna i och med det nya betygssystemet har fått överta uppgiften om att genomföra en 

likvärdig och rättvis betygsättning.
10

 Detta har i sin tur bidragit till att lärarna har fått 

möjlighet att arbeta med en mer flexibel undervisning som har kunnat anpassas till alla 

elevers olikheter och förutsättningar.
11

 Samtidigt som de nya dokumenten introducerats har 

ansvaret förskjutits från lärare till elev vilket betyder att det blivit en ökad individualisering i 

klassrummet. Allt fler lärare utför undervisningen i form av eget arbete. Undervisningsformen 

har dock visat sig ha negativ påverkan på elevernas resultat vilket både svensk och 

internationell forskning visat.
 
I och med den individuella undervisningsformen har 

föräldrarnas utbildning och stödet hemifrån fått en ökad betydelse för elevernas prestationer 

och resultat.
12

 Christina Wikström förklarar att betygen har tre syften, de ska motivera 

eleverna att prestera, de ska informera om kunskapsnivåer samt att de ska vara 

urvalsinstrument då flera elever ansöker om plats eller arbete.
 13

 

Skolan är skyldig att anpassa undervisningen så att alla elever har förutsättningar att nå målen. 

Lärare menar dock att elevers möjlighet till extra stöd varierar mellan skolorna. Det är endast 

42 % av lärarna som menar att de har möjlighet att ge ett bra stöd till de elever som behöver 

extra hjälp.
14

 Det nya betygssystemet anger en lägstanivå för vad eleverna ska klara av och på 

så sätt har kraven på vad eleverna ska uppnå även förtydligats. Elevernas bristande kunskaper 

blir då synliggjorda, samtidigt som det utgör ett mått på de kunskaper som eleverna 

förvärvat.
15

 Det är numera resultaten som räknas och fokus läggs allt mer på vad eleverna lär 

sig istället för som tidigare, på vad skolorna lär ut.
 16

  

                                                 
9
 Riksrevisionen. Betyg med lika värde?: en granskning av statens insatser. Riksrevisionen, Stockholm, 2004. 

s.20; Skolverket, 2009b. s.12. 
10

 Bengt Selghed. Betygen i skolan: kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis. Liber, Stockholm, 2006. 

s.107. 
11

Skolverket, 2009b. s.38. 
12

 Ibid. s.38, 49. 
13

 Christina Wikström. Subjektiva bedömningar och objektiva tolkningar. I Sporre eller otyg: om bedömning och 

betyg, Agneta Petterson (red.). Lärarförbundets förlag, Stockholm, 2007. s.23: Alli Kapp Ekholm. Vad mäter 

betygen. I Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik, Maria Folke-Fichtelius & Christian Lundahl 

(red.). Studentlitteratur AB, Lund, 2010b.  s.138. 
14

 Riksrevisionen, 2004 . s.7, 15. 
15

Skolverket, 2009b. s.12, 32; Skolverket. Attityder till skolan 2009: elevernas och lärarnas attityder till skolan. 

Skolverket, Stockholm, 2010a. s.85; Selghed, B., 2006. s.9. 
16

 Riksrevisionen, 2004. s.7, 15. 
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Vid införandet av det nya betygssystemet beslutade riksdagen att det skulle vara möjligt med 

nationella jämförelser.
17

 För att kunna genomföra nationella jämförelser och för att kunna få 

en likvärdig betygsättning förutsätter betygssystemet att skolor samarbetar med varandra.
18

  

Ingrid Carlgren anser att det inte enbart är lärarna som sinsemellan ska diskutera betygen utan 

att det är vikigt att betygen även diskuteras med eleverna.
19

 Selghed förklarar emellertid att 

betygssystemet inte ger en rättvis möjlighet för att kunna jämföra betyg i samma ämne, 

eftersom betygskriterierna är språkligt formulerade och måste tolkas. I och med det kan 

betygen bedömas olika eftersom lärare inte värderar kraven på samma sätt.
 20

 Alli Klapp 

Lekholm menar att i och med betygssystemets utformning, förutsätter samhället att ett visst 

betyg är ett resultat på ett visst mått av ämneskunskaper. Vidare beskriver hon att betyg inte 

enbart mäter elevernas ämneskunskaper utan även deras personliga egenskaper genom 

ansträngning, intresse, motivation och uppförande.
21

  

2.3 Faktorer som påverkar betygen 

Enligt Skolverkets rapport Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? beskrivs att elever 

gynnas och inspireras av deras kamraters prestationer. Även lärares förväntning kan påverka 

elevernas prestationer positivt.
22

 Ett av skolans uppdrag är att eleverna ska få en bra grund 

inför vidare studier. För att kunna bidra till det krävs att eleverna ser skolan som viktig och att 

de kunskaper som eleverna får kan komma till användning. Antalet elever som upplever 

skolan som meningsfull har ökat sedan början av 90-talet och ligger nu på ca 70 %. Det har 

visat sig att även elevernas intresse och engagemang gentemot skolan har ökat sedan 

mätningarna 2000.
23

 Enligt PISA-undersökningen beskrivs att elevers motivation till skolan 

samt elevers känsla av samhörighet har en bidragande effekt för deras lärande. Genom en 

positiv attityd till skolan och en känsla av samhörighet ökar möjligheterna för elevernas 

lärande i skolan.
24

  

                                                 
17

Riksrevisionen, 2004. s.20. 
18

 Riksrevisionen, 2004 . s.7, 15. 
19

Ingrid Carlgren. Det nya betygsystemets tankefigurer och tänkbara användningar. I Att bedöma eller döma: tio 

artiklar om bedömning och betygssättning, Skolverket. Skolverket, Stockholm, 2002. s.17. 
20

 Bengt Selghed. Oförtjänt kritik mot lärare. I Sporre eller otyg: om bedömning och betyg, Agneta Pettersson 

(red.). Lärarförbundets förlag, Stockholm, 2007. s.43, 46f. 
21

Alli Klapp Ekholm. Bedömning för lärande: - en grund för ökat kunnande. Stiftelsen SAF i samarbete med 

Lärarförbundet, Stockholm, 2010a. s.22, 24. 
22

Skolverket, 2009b. s.20.  
23

 Ibid. s.20, 29, 86. 
24

 Organisation for Economic Co-operation and Development. Programme for International Student Assessment. 

Mathematics teaching and learning strategies in PISA. OECD, Paris, 2010. s.81. 
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Utifrån Skolverkets rapport Attityderna i skolan belyses att 40 % av lärarna anser att de 

generella kunskapskraven är för höga för en del elever. Eleverna menar däremot att kraven är 

på en lagom nivå. De elever som upplever att kraven är för höga anser att det är de själva som 

sätter målen för högt.
25

 

Skolverket beskriver även att både lärare och elever känner sig stressade över prov och 

bedömningar.
26

 Helena Korp menar att den stress uppstår hos eleverna kan leda till negativa 

konsekvenser för självkänslan och motivationen, speciellt för de elever som ständigt 

misslyckas.
27

 Det finns en handfull elever som kan få en form av kick vid provtillfällen, vilket 

gör att de presterar extra bra vid just de tillfällena. Dock finns det också de elever som blir 

nervösa, oroliga och som uppvisar svårigheter vid prov vilket kan leda till att de har svårt att 

göra bra ifrån menar Jörgen Tholin.
28

 

En bidragande faktor för elevernas resultatnedgång anses vara att datorerna blivit allt 

vanligare i hemmen och att de konkurrerar med skolans tid. Elevers fritidsvanor har 

förändrats och det finns enligt studier tydliga samband mellan ökat datorbruk och elevers 

förändring av läsförmåga. Det är dock inte datoranvändandet i sig som är orsaken till 

nedgången utan att tiden som barn och ungdomar ägnar sig åt läsning av läxor och böcker 

som har minskat.
29

  

2.3.1 Skillnader mellan kön 

Maria Jansdotter Samuelsson beskriver att pojkar under en tid generellt sett i PISA-

undersökningarna, har haft bättre resultat än flickor men att flickorna under de senaste 

decennierna har gått om pojkarna. Liknande mönster synliggörs även i de övriga OECD-

länderna.
30

 Anledningen till att flickor får högre betyg menar Murphy
31

 är för att de kommer 

till skolan mer förberedda och utvecklar en attityd som ligger i linje med hur skolan arbetar 

med lärande.
 
Flickor tenderar att uppvisa motivation som indirekt påverkar lärandet och 

slutligen blir relevant för betyget. För pojkar anses det viktigt att inte uppträda som feminina 

och de menar att vara duktig i skolan uppfattas som något feminint. Pojkar har en benägenhet 

                                                 
25

 Skolverket, 2010a. s.13. 
26

 Skolverket, 2009b s.20.   
27

Helena Korp. Kunskapsbedömning: hur, vad och varför. Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, 2003. 

s.15. 
28

 Jörgen Tholin. Vilken kunskap räknas. I Sporre eller otyg: om bedömning och betyg, Agneta Petterson (red.). 

Lärarförbundets förlag, Stockholm, 2007. s.12. 
29

Gustafsson i Skolverket, 2009b s.13.. 
30

Maria Jansdotter Samuelsson. Betyg i relation till genus, social bakgrund och etnicitet. I Betyg i teori och 

praktik, Maria Jansdotter Samuelsson & Kenneth Nordgren (red.). Gleerups, Malmö, 2008. s.37. 
31

 I Klapp Lekholm, A., 2010a. s.25. 
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att uppskatta sina kunskaper högre (än flickor) vilket bidrar till att de inte lägger ner lika 

mycket tid på skolan eftersom de redan har en hög självsäkerhet när det gäller deras studier.
32

 

Skolverket beskriver även att det är fler flickor än pojkar som engagerar sig i skolarbetet. 

Pojkar anser inte att skolan bidrar till en hög faktor av lärande medan flickor finner skolan 

intressant och leder vidare till fortsatt intresse och utveckling.  

Kraven som ställs på eleverna bidrar till att framförallt flickor upplever ökad stress. Ca 50 % 

av alla flickor och 20 % av alla pojkar känner sig stressade på grund av egna krav och 

förväntningar.
33

 Flickors ökade stress tenderar att försämra deras matematiska resultat.
34

 C. 

Ray Hembree
35

 menar även att flickors stress och ängslan i matematikämnet kan bidra till att 

de undviker ämnet. 

2.4 Grundskolans matematik 

Idag är det är nästan dubbelt så många elever som inte får ett slutbetyg i matematik i 

jämförelse med ämnet svenska på grundskolan. Det är också färre antal elever som når ett 

högre betyg. Staffan Stenhag visar i sin avhandling att det statistiskt sett är svårare att nå ett 

högre betyg i matematik än i andra ämnen. Om man bortser från betyget IG (icke godkänd) är 

matematik även det ämne som har det lägsta medelbetyget.
36

  

Andelen elever som var behöriga för gymnasiet var 2009 det lägsta sedan införandet av mål- 

och kunskapsrelaterade betyg 1998. Andelen elever som uppnår målen i matematik har också 

minskat, det är nu bara 92,6 % av eleverna som uppnår målen.
37

 97 % av lärarna på 

grundskolans senare år menar att de har tillräckliga kunskaper för att kunna sätta rättvisa 

betyg. Detta bekräftas av eleverna där 80 % menar att lärarna är rättvisa i betygsättningen.
38

 

Flera elever anser också att de fått information om vad som krävs av den för att få ett visst 

                                                 
32

 Jansdotter Samuelsson, M., 2008. s.40f. 
33

Skolverket, 2010a. s.16. 
34
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betyg i matematik.
39

 Internationella undersökningar påvisar även att det är lärarnas 

ämnesdidaktiska kunskaper som har den största betydelsen för elevernas resultat.
40

  

Gunnar Sjöberg beskriver att det enligt TIMMS 2003 framkom att svenska elever i 

genomsnitt har 91 timmar matematik per år vilket är ca 10 % av den totala 

undervisningstiden. I den internationella undersökningen placerar det Sverige näst sist i 

antalet undervisningstimmar i matematik. Enligt den svenska läroplanen bör matematiken 

egentligen tilldelas 13,5 % av undervisningstiden.
41

 Enligt OECD:s undersökning är Sverige 

även det land som spenderar minst tid åt läxläsning av matematik. Generellt ägnar svenska 

elever 1,28 timmar i veckan åt matematikläxor till skillnad från det ledande landet Kina som i 

genomsnitt spenderar 4,38 timmar i veckan åt matematik utanför undervisningen.
42

 

Enligt Myndigheten för skolutveckling anser eleverna att matematik är ett av de tre ämnen 

som är viktigast i skolan. Eleverna menar att matematik är det som de kommer ha störst 

användning av för fortsatta studier. Emellertid är matematik det ämne som eleverna anser vara 

svårast och ämnet hamnar i botten av mätningarna över vad som eleverna anser vara mest 

intressant och motiverande.
43

 

I och med införandet av nya kursplaner 2000 betonas att det numera är elevernas resonemang 

fram till svaren som är det väsentliga. Det är processen fram till svaret, hur eleverna skapar en 

begreppsförståelse samt hur de bearbetar uppgiften, som är av betydelse. Matematiken ska 

även bidra till att eleverna utvecklar sitt tänkande och sin förmåga att använda sina förvärvade 

kunskaper i vardagliga situationer.
44

 

Behovet av matematiska kunskaper har kraftigt ökat genom att det i dagens samhälle behövs 

insikter för att kunna beskriva situationer och förlopp samt kommunicera genom matematik i 

vardagen. Med hjälp av matematik kan eleverna lösa alldagliga problem så som att förstå och 

granska information från reklam, fungera som medborgare samt värdera uttalanden från 

politiker, journalister och marknadsförare.
45

 För utveckling av dessa kunskaper behöver 
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eleverna skapa ett samspel med läraren och övriga klasskamrater. Eleverna måste bearbeta 

och reflekterar över det de har lärt sig menar Selghed.
46

  

För att kunna bidra till ökade prestationer inom matematik behöver elever skapa möjligheter 

till att tro på sig själva. En tro på den egna förmågan och en känsla av att man kan klara av 

problem är förknippat med matematisk kompetens. Enligt PISA:s resultat visar det sig att det 

finns ett starkt samband mellan elever med god självbild och elever med bra prestationer inom 

matematik.
 47

 OECD belyser även att elevers socioekonomiska bakgrund, elevers motivation 

och nivågrupper kan spela roll för matematikbetygen. Faktorer som var eleverna bor och var 

de går i skolan kan alltså ha en påverkande effekt för deras färdigheter i matematik.
48

 

2.4.1 Bidragande faktorer till sjunkande matematikresultat 

Per-Eskil Persson förklarar att de försämrade resultat av grundskolans elever i matematik 

bland annat beror på att den matematiska röda tråden inte håller ihop genom åren. Persson 

menar att många elever har svårt med matematikens språk och det blir ofta problematiskt för 

dessa elever när de ska byta stadium. Problemen uppkommer genom att stadierna benämner 

matematiska termer olika, exempelvis heter det längd och bredd under mellanstadiet men bas 

och höjd under högstadiet, något som kan förvirra eleverna.
49

 Enligt Sjöbergs 

doktorsavhandling påvisas att elevers språkliga matematiska kunskaper är låga, vilket även 

tidigare undersökningar konstaterat.
50

 Vid införandet av variabler såsom X och Y kan elever 

bli bekymrade eftersom de innan införandet endast har arbetat med sifferbaserad aritmetik. 

Eleverna får svårigheter med att se matematiska mönster.
51

 Skolverket redovisar att 30 % av 

lärarna anser att eleverna generellt sett har för dåliga förkunskaper när de byter stadier. Ju 

äldre eleverna blir desto mer minskar lärarnas belåtenhet med elevernas förkunskaper.
52

  

Per Settergren kritiserar dagens matematikundervisning och menar att undervisningen är en av 

anledningarna till att svenska elever inte uppvisar matematiska toppresultat i de 
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internationella mätningarna. Settergren menar att 95 % av matematiklektionerna går ut på att 

räkna i boken och att eleverna därefter har provräkning.
53

 Myndigheten för skolutveckling 

bekräftar Settergrens påstående då de i sin rapport om matematikundervisningen redovisar att 

majoriteten av matematiklektionerna går åt till eget arbete i boken samt att lärarna därefter 

kontrollerar elevernas kunskaper genom skriftliga prov och diagnoser. Skriftliga prov är det 

vanligaste sättet att bedöma elevers kunskaper i matematik.
 54

 Elever menar också att det är 

provresultaten som påverkar vilket slutbetyg som de sedan får.
55

 

Anders Jalakas citerar Per-Eskil Persson som förklarar att eget arbete leder till försämrade 

resultat. Denna form av arbete bidrar endast till ytliga kunskaper som snabbt glöms bort.
56

 Det 

egna arbetet kan också vara en bidragande faktor till att elevernas motivation för skolan 

minskar. Eleverna anses inte få tillräckliga utmaningar och de elever som har svårt för ämnet 

får problem med att planera sin tid. Enligt en omräkning av den tid som finns tillägnat åt 

matematik visar det sig att lärarna hinner ägna maximalt två minuter per lektion åt varje elev 

med denna arbetsform. Persson menar att genom att variera undervisningen kan det gynna 

eleverna att lära sig att öva på andra uppkomna situationer samt att de kan få bredare 

kunskaper.
57

 

Jonah Rockoff, Douglas Staiger, Thomas Kane och Eric Taylor beskriver att kunskaperna i 

matematik kan höjas om det sociala samspelet mellan elever ökar samt om eleverna får arbeta 

mera med problemlösning och praktisk matematik.
58

 Genom ett socialt samspel kan elevernas 

matematiska språk förbättras, anser även Person.
59

 Han belyser också att elevernas 

prestationer kan förbättras om den röda tråden genom stadierna blir tydligare och om lärarna 

fortutbildas.
60

 

Enligt Christine Eklund och Jan-Olof Irehjelm som har gjort en studie om vad som krävs för 

att måluppfyllelsen i matematik ska bli bättre redovisar att om elever ökar sitt deltagande i 

undervisningen kan det bidra till en högre måluppfyllelse. Det framkommer även i studien att 

det är lärarens uppgift att bidra till ökade resultat genom en förbättrad undervisning.  
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Lektionsinnehållet bör ses över så att det speglar det innehåll som beskrivs i målen samt att 

undervisningen bör vara mer varierad.
61

 Även Settergren menar att det behövs en tydligare 

variation i undervisningen med bland annat muntlig matematik.
62

 

Dylan Wiliam beskriver att elevers matematiska prestationer kan förbättras om elevernas 

tilldelas beröm och återkoppling, men för att återkopplingen ska bidra till resultat krävs det att 

eleverna är fokuserade. Genom att påtala för eleverna i detalj hur de ska lyckas ökas chansen 

till förbättrade resultat. Detta är också något som kräver ständiga upprepningar för att det ska 

kunna bidra till någon positiv effekt. Studier har även visat att de elever som inte får 

återkommande återkoppling eller beröm tenderar att prestera sämre än om de inte fått någon 

återkoppling alls.
63

 Positiv förstärkning beskrivs också av Sonia Burnard. Enligt Burnads 

beteendemodifikation kan man som lärare genom successiv förstärkning öka sannolikheten 

för positiva resultat. Det innebär att genom användandet av sociala förstärkare (beröm, ord 

och uppmuntrande fraser så som toppen, rätt, bra jobbat) kan bidra till att elevers resultat 

förbättras. Burnard menar också precis som Wiliam att det är nödvändigt att hela tiden ge 

återkoppling för att nå bättre resultat.
64

 

Skolverket redovisar att 90 % av eleverna upplever att deras lärare är tydliga med att förklara 

hur de går för dem i ett ämne. Eleverna anser att det är viktigt med återkoppling för att få 

information om hur de ligger till betygsmässigt.
65

 Enligt PISA-undersökningen finns det en 

god relation mellan lärare och elever inom matematik som bidrar till att eleverna ökar sitt 

matematiska lärande.
66

 

Elevernas egna förklaringar till resultatnedgången inom matematik är av sådana anledningar 

som de menar att de inte kan göra något åt. Det handlar om skolans organisation och orsaker 

som enskilda elever inte rår för, exempelvis bristen på arbetsro, allt för stora 

undervisningsgrupper, svårigheter att koncentrera sig samt allt för långa arbetspass där tid inte 

används på ett förnuftigt sätt.
67

 Enligt OECD:s PISA- undersökningar framkommer även att 
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trots att elever kan påverka och bidra till bra klassrumsklimat så är det läraren som har det 

yttersta ansvaret för undervisningen samt att kunskaper lärs ut på ett bra sätt.
68
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3 Metod 

Detta kapitel redogör för begreppen kvalitativ och kvantitativ forskning, samt förklaring till 

hur dessa metoder används i denna studie. Därefter kommer en förklaring på hur enkäter 

besvarats, samlats in, bearbetats och analyserats. Slutligen kommer en metoddiskussion där 

tillvägagångssättet för undersökningen diskuteras. 

3.1 Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 

3.1.1 Kvantitativ forskningsmetod 

Kvantitativa forskare utgår huvudsakligen från en teori som de prövar med hjälp av olika 

forskningsmetoder. Det är teorin som styr forskningen. Denna forskningsmetod är kopplad 

mot mer naturvetenskapliga modeller.
 69

 En forskare som fokuserar på benämningar såsom 

längre, fler eller mer har i högre grad ett kvantitativt tänkande.
70

 Den kvantitativa forskningen 

syftar främst till att mäta företeelser samt finna kartläggningar och mönster i resultaten.
71

 

3.1.2 Kvalitativ forskningsmetod 

När kvalitativa forskningsmetoder används fokuserar forskare på ord vid insamlingen och 

analysen av data. Genom orden finns en förhoppning om att förstå verkligheten. Dessa 

forskare vill få en förståelse för hur undersökningspersonerna upplever det som undersöks. 

Forskaren är intresserad av personerna som deltar i studien för att på så sätt kunna ha 

möjlighet att se och uppleva världen genom deras ögon.
 72

 

3.1.3 Avgörande skillnader mellan forskningsmetoderna  

En kvantitativ forskning använder sig ofta av sifferbaserade undersökningsmetoder till 

skillnad från kvalitativa forskare som brukar ord vid sina studier. Den kvalitativa forskningen 

är mer anpassningsbar med tanke på att den har fokus på undersökningspersonernas 

beskrivningar, till skillnad från den kvantitativa forskaren som vill att deras insamlade data 

kan generaliseras gentemot en väsentlig del av befolkningen.
73

  

3.2 Beskrivning av det egna forskningsmetodvalet 

Den forskning som jag har bedrivit har huvudsakligen varit av kvalitativ karaktär men jag har 

även gjort några kvantifieringar av mitt resultat. Studien grundar sig på elevers upplevelser 
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om varför det generella medelbetyget i matematik sjunker på grundskolan. Anledningen till 

att en kvalitativ forskning genomfördes är för att huvudsyftet var att få en ökad förståelse för 

hur eleverna upplever och resonerar kring sänkningen av matematikbetygen. Genom att 

fokusera på elevernas synpunkter och åsikter samt att inte ha en fast teori att koppla till ansåg 

jag att en kvalitativ forskningsmetod var att föredra. Innan undersökningen genomförs ska ett 

syfte klargöras och tydligt preciserat, vilket jag redogjort för i inledningen av arbetet.
74

 

För att få ett stort material av elevernas upplevelser valde jag att genomföra min undersökning 

i form av enkäter med både öppna och slutna svar. Jag har inspirerats att använda en så kallad 

metodtriangulering vilket gjort att jag har kombinerat kvalitativ och kvantitativ metod i 

undersökningen. Detta för att vidga mina svar så mycket som möjligt. Några av de slutna 

frågorna fördjupades även med en öppen fråga för att på bästa sätt få veta hur eleverna 

upplever matematiken på grundskolan. Denna form av metod hjälper forskaren att belysa 

problem utifrån olika dimensioner.
75

 Vid användandet av slutna frågor har deltagarna lätt att 

svara då det finns fasta svarsalternativ. Genom att kombinera användandet av både slutna och 

öppna svar kan jag få information om elevernas upplevelser om matematik i grundskolan. Det 

ger även möjlighet att få information om värderingar och tankesätt.
 76

 Enkätundersökningar 

ses ofta som en kvantitativ undersökningsform eftersom de kan resultera i frågor om hur 

många och delge procentsatser men trots det innehåller enkätundersökningar flera kvalitativa 

element som jag tagit fasta på.
77

  

3.3 Genomförande 

Vid utförandet av enkäterna valde jag att inte använda mig av allt för långa meningar eftersom 

deltagarna lätt kan glömma vad frågan egentligen handlar om. Enligt Trost och Hultåker kan 

det även anses som oartigt att ha allt för långa frågeformuleringar. Det är även av yttersta vikt 

att tänka på att bara ställa en fråga i taget. En annan viktigt aspekt som jag haft i åtanke vid 

genomförandet av enkäter är att inte använda krångliga ord eller negationer eftersom det då 

kan bli svårt för den som svarar att uppfatta frågan korrekt. Som undersökare ska jag också 
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sträva efter att använda vanliga ord så att alla deltagare kan uppfatta frågorna för att på så sätt 

få en hög svarsfrekvens.
78

  

Vid genomförandet för denna studie kunde jag närvara vid undersökningstillfällena och jag 

valde då att förtydliga muntligt för de elever som hade svårigheter med att uppfatta frågorna 

för att få en bättre och högre svarsfrekvens. 

3.3.1 Pilotstudie 

Två elever genomförde min pilotstudie. De elever som deltog delgav efter genomförandet en 

muntlig kommentar om vad de ansåg om enkäten. Efter att ha fått återkoppling samt 

undersökt, granskat resultat och resonemang rättades några få språkliga formuleringar samt att 

den estetiska utformningen av enkäten förbättrades.  

3.3.2 Huvudstudie 

I den studie som jag genomfört har jag valt att använda mig av frågor för att få svar på hur 

elever upplever eller vad de har för attityd när det gäller några av påståendena.
79

 Med 

attitydfrågor menas att eleverna får ta ställning till en rad påståenden. Svarsalternativen för 

attitydfrågorna har varit rangordnade enligt en ordinalskala.
80

  

Till en början var enkätundersökningen endast formulerad med slutna frågor men efter 

bearbetning kom även öppna frågor med som i sin tur även bidrog till att eleverna kunde 

uttrycka sina åsikter på ett bättre och tydligare sätt. Enkätundersökningen finns att läsa sist i 

arbetet, (se Bilaga 1). 

3.4 Urval 

Det är inte möjligt för denna studies omfattning att genomföra undersökningen för alla 

grundskoleelever i grundskolans senare år. Jag har därför valt att göra ett urval, ett 

bekvämlighetsurval.
81

  

Klasserna som medverkade i undersökningen var elever från årskurs 8 och 9. Skolan där 

undersökningen genomfördes har från och med år 2009 ett samarbete med Linköpings 

universitet där de använder sig av en form av blockmetod i matematikundervisningen. 

Blockmetoden utgår inte från några böcker utan att det är lärarna på skolan som tillsammans 
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arbetar fram ett bra material till varje matematiskt delområde utifrån exempelvis böcker, 

internet och undersökningar.  

Själva studien genomfördes i en medelstor stad på en kommunal friskola och har 

upptagningsområden runt hela staden men merparten av eleverna kommer från ett välbärgat 

område. På skolan finns flera internationella förberedelseklasser och för att underlätta för 

dessa elever har skolan valt att ha personal utan lärarutbildning men som har språklig 

kompetens. Efter ett tag integreras eleverna från de internationella klasserna stegvis i klasser 

med ordinarie undervisning. Personalen på skolan har relativt stor åldersspridning där flera 

lärare är nyexaminerade medan andra varit lärare sedan 70-talet. All personal och alla elever 

har tillgång till varsin dator vilket göra att en stor del av undervisningen är datorbaserad. I 

flertalet klassrum finns även tillgång till en smartboard som används vid exempelvis 

genomgångar. 

Innan undersökningarna beräknade jag att det i varje klass fanns ca 20 elever och att 

undersökningen skulle genomföras 5 klasser. Det insamlade materialet resulterade i 108 

enkäter, och jag fick en svarsfrekvens på 100 %.  

3.5 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska normerna har som syfte att ge riktlinjer till mig som forskare om hur 

förhållandet mellan mig och undersökningsdeltagarna bör vara. De ger riktlinjer vid 

planeringen av undersökningen. Principerna har fyra krav som ska följas. Det första kravet är 

informationskravet som innebär att jag måste informera de som ska undersökas om villkoren 

för undersökningen. Informationen jag gav innefattar att det ska vara ett frivilligt deltagande 

och att de som undersöks har rätt att avbryta undersökningen när de vill. Deltagarnas 

uppgifter kan heller inte användas till annat än den planerade forskningen. I samband med att 

undersökningen görs ska denna typ av information ges muntligen eller skriftligen.
82

 Eleverna 

som deltog i denna undersökning fick innan de besvarade enkäten information om vad 

huvudsyftet med min undersökning var, vad insamlingen skulle leda till att ingen av eleverna 

var tvingade att delta.  

Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att jag som forskare måste ha undersökarnas 

godkännande innan de kan delta i undersökningen. För barn under 15 år ska föräldrarnas 

samtycke inhämtas om undersökningen är av etiskt känslig karaktär. De som är deltagare i en 
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undersökning har rätt att bestämma om och hur länge de vill delta i en undersökning.
83

 De 

elever som deltog i denna undersökning var över 15 år eller samma år skulle fylla 15 år vilket 

gjorde att jag och deras lärare ansåg att endast elevernas samtycke behövdes för deltagande av 

undersökningen. Som forskare anser jag heller inte att enkätundersökningen inte heller 

innehåller några frågor av privat eller etisk känslig natur som kan påverka eleverna negativt.  

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innebär att alla uppgifter som är av känslig och 

etisk karaktär och framkommer vid undersökningen ska vara konfidentiella. Det fjärde och 

sista kravet är nyttjandekravet. Med nyttjandekrav menas att det insamlade materialet inte får 

användas till annat än i forskningssammanhang.
84

  Det insamlade materialet är helt anonymt 

och kommer endast användas för denna undersökning, vilket jag även informerade eleverna 

om. 

3.6 Analys av datamaterial 

Vid analys av det insamlade datamaterial har jag valt att kvantifiera svaren som berör hur 

eleverna upplever betyg allmänt, hur eleverna upplever matematikbetygen samt elevernas 

upplevelser av matematikundervisningen. De kvantitativa frågorna redovisas med 

procentsatser och har sammanställts i diagramform. Med hjälp av öppna frågor fann jag svar 

som kunde analyseras kvalitativt. De kategorier som framträdde var elevers upplevelser om 

hur matematikbetygen kan förbättras samt elevernas förklaringar till sjunkande 

matematikresultat på grundskolan.  

Vid sammanställningen av data har jag valt att numrera alla enkäter med siffran 1-108 för att 

på ett bättre sätt kunna redovisa eleverna svar. Jag har även valt att kodifiera svaren ifrån de 

slutna frågorna, som till en början var enligt en ordinalskala, till en numerisk skala. 

Anledningen är för att jag ville kunna ha möjlighet att presentera resultatet i centralmått, 

tabeller och grafiska figurer. Normalt sätt används endast cirkeldiagram, median och percentil 

för analys av ordinalskala men för att få ett bredare och vidare perspektiv har jag kodifierat 

om svarsalternativen.
85

   

Vid analysen har de fyra svarsalternativen håller helt med, håller delvis med, tar delvis 

avstånd ifrån och tar helt avstånd ifrån blivit numrerade. Enligt tabellen nedan synliggörs 

numreringen. 

                                                 
83

 Ibid. s.9f. 
84

 Ibid. s.12, 14. 
85

 Kylén, J., 2004. s.185, 188. 
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Jag vill poängtera att jag inte lagt någon värdering i kodifieringen. Nummer 1 är alltså inte 

mer skattad än nummer 4 utan kodningen är för att jag lättare ska kunna analysera resultatet. 

Elevers svar där det fanns chans att förklara har jag sammanställt i kommentarer under 

diagrammen, för att få en tyligare bild av elevernas svar. Svarsfrekvensen på de öppna 

frågorna var 54 % på frågan gällande om det finns några faktorer som spelar roll för ökat 

betyg i matematik och 71 % på frågan gällande orsaker som påverkar för att medelbetyget 

sjunker i matematik. Jag har valt att bortse från de svar där eleverna angett vet inte, nej och 

blanka svar.  

3.7 Metoddiskussion  

Denna studie har genomförts med en enkätundersökning och förhoppningen var att det skulle 

leda tankarna framåt i varför elevernas resultat i matematik sjunker samt att eventuellt få en 

förståelse för hur elevernas upplever detta. Genomförandet av undersökningen har inneburit 

att jag lagt fokus på eleverna upplevelser inom matematik. För att kunna bredda detta 

undersökningsområde skulle intervjuer med elever samt lärares åsikter om ämnet även kunna 

undersökas. Dock räckte tidsramen för denna studie inte till för det.  

De två deltagarna som genomförde pilotundersökningen var något år äldre än de deltagare 

som ingick i undersökningsgruppen samt att de båda har svenskt ursprung. I och med deras 

tidigare förvärvade kunskaper kan språkliga missar och eventuella otydligheter förblivit 

oklara eftersom de kanske inte reflekterat över detta utan förstått undersökningen ändå.  

I undersökningen framkommer klart och tydligt hur eleverna ska besvara frågorna. Detta har 

förtydligats genom att jag vid informationen kring hur undersökningen skulle gå till berättade 

muntligt för eleverna hur de skulle göra, det står även i den inledande instruktionen med hjälp 

av text och bild. Trots det har några elever uteslutit frågor eller kryssat mellan olika alternativ. 

De frågor där eleverna svarat mellan två svarsalternativ har jag valt att tolka som om eleverna 

har svarat med två alternativ på en fråga.  

Håller helt med 1 

Håller delvis med 2 

Tar delvis avstånd ifrån 3 

Tar helt avstånd ifrån 4 
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En fördel med denna typ av undersökningsmetod är att svarsfrekvensen kan bli relativt hög. 

Denna studie hade ett mycket bra deltaganderesultat vilket har inneburit att det var många 

elever som gav sina åsikter om hur de upplever undervisning och bedömning i matematik.  

En stor nackdel med genomförandet av enkätundersökningen var att eleverna inte hade ett 

svarsalternativ av ”vet inte”-karaktär. Det betyder att elever blivit tvungna att ta ställning och 

att ha en åsikt, vilket det inte är säkert att alla har. På så vis kan påtvingade svarsalternativ 

framkommit eftersom de inte haft ett alternativ att vända sig emot om de varit osäkra. 

Ytterligare en nackdel med enkätundersökningar gällande de slutna svarsalternativen är att det 

kan styra deltagarna och locka dem till ogenomtänkta svar. Genom öppna frågor kan de som 

deltar i undersökningen ge svar med egna ord. Det ger deltagaren av undersökningen en stor 

frihet men ställer krav på att deltagarna kan formulera sig så att forskaren kan förstå. 

Enkätundersökningens längd kan ha varit en bidragande faktor till en lägre svarsfrekvens på 

de sista öppna frågorna. Genom att minska antalet slutna frågor kanske ett högre antal elever 

skulle ha besvarat de öppna frågorna. Det skulle även kunna vara så att de öppna frågorna var 

sådana frågor som eleverna inte reflekterat över. Det har även funnits en svårighet med att 

tyda alla elevers svar eftersom enkäterna genomfördes för hand och alla svaren inte kunde 

läsas ordentligt.  
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Kön 
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Flickor 

Ej angivet 

4 Resultat 

I detta kapitel har jag valt att strukturera mitt resultat utifrån fem huvuddelar. De två första 

resultatavsnitten delger elevernas resultat beträffande hur elevrena upplever betyg allmänt 

samt hur eleverna upplever matematikbetygen. Därefter kommer ett avsnitt som belyser 

elevernas upplevelser av matematikundervisningen. De sista två avsnitten redovisar elevernas 

upplevelser beträffande hur 

matematikbetygen kan förbättras samt 

elevernas förklaringar till varför 

matematikresultaten sjunker på grundskolan.  

Totalt samlades 108 elevenkäter in, där 63 

enkäter besvarades av pojkar, 40 av flickor 

och 5 stycken som inte valde att delge kön.  

4.1 Hur eleverna upplever betyg 

Utifrån de sluta frågorna angående betyg generellt har eleverna svarat enligt följande 

 Betyg är bra Betyg gör mig stressad Betyg bör införas tidigare 

Håller med 57,41 % 37, 96 % 28,70 % 

Håller delvis med 34,26 % 39,81 % 32,41 % 

Tar delvis avstånd ifrån 5,56 % 15,74 % 19,44 % 

Tar helt avstånd ifrån 1,85 % 6,48 % 19,44 % 

Ej angivit svar 0,93 %   
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Enligt elevernas svar visade det sig att majoriteten av eleverna upplever att betyg är bra. Det 

är även fler elever som håller med än tar avstånd ifrån att betyg gör dem stressade.  Det är värt 

att notera att det är fler elever som håller med om att betyg är bra än antalet elever som blir 

stressade utav dem.  

Även om det är fler elever som upplever att betyg är bra är det bara omkring hälften av dem 

som menar att betyg bör införas tidigare. 

4.2 Hur upplever eleverna sin matematikundervisning 

Nedan redovisas elevernas upplevelser med fokus på betygen i matematik.  

 Det är bra med betyg i matematik Betyg i matematik borde inte finnas 

Håller med 62,04 % 3,7 % 

Håller delvis med 27,78 % 9,26 % 

Tar delvis avstånd ifrån 4,63 % 24,07 % 

Tar helt avstånd ifrån 5,56 % 62,96 % 

 

Utifrån de data som samlats in kan konstateras att eleverna upplever att det är bra med betyg i 

matematik. Det stämmer även överens med elevernas svar gällande om betyg i matematik 

togs bort.  Det är ungefär lika stor andel elever som håller med om att betyg är bra och som 

antalet elever som tar avstånd från påståendet att betyg i matematik inte borde finnas. Det 

betyder att elevernas resonemang inte är tvetydligt utan speglar svaren utifrån de två 

ovanstående frågorna. Det är även fler elever som håller med eller delvis håller med om att 

det är bra med betyg i allmänhet i jämförelse med de elever som menar att det är bra med 

betyg i just matematik. 
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Höga betyg i matematik gör 

mig glad/nöjd 

Låga betyg i matematik gör 

mig ledsen/missnöjd 

Håller med 90,74 % 74,07 % 

Håller delvis med 7,41 % 13,89 % 

Tar delvis avstånd ifrån 0 % 6,48 % 

Tar helt avstånd ifrån 1,85 % 5,56 % 

 

Utifrån det insamlade materialet belyses att merparten av eleverna upplever att de blir glada 

eller nöjda av höga betyg. Det är endast ett fåtal som tar helt avstånd från detta påstående. Det 

framkommer även att flera av eleverna anser att de blir ledsna eller missnöjda av låga betyg.  

 Jag vet vad som krävs av mig för 

att jag ska få ett visst betyg i 

matematik 

Jag är nöjd med de betyg jag 

har i matematik 

Håller med 37,04 % 25,42 % 

Håller delvis med 44,44 % 36,44 % 

Tar delvis avstånd ifrån 14,81 % 14,41 %  

Tar helt avstånd ifrån 2,78 % 17,8 % 

Ej angivit svar 0,93 % 5,93 % 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Håller med Håller 
delvis med 

Tar delvis 
avstånd 

ifrån 

Tar helt 
avstånd 

ifrån 

Höga betyg i matematik 
gör mig glad/nöjd 

Låga betyg i matematik 
gör mig ledsen/missnöjd 



23 

 

 

Ca 81 % av eleverna upplever det som att de vet vad som krävs av dem för att de ska få ett 

visst betyg. Trots det är det bara 1/4 av eleverna som instämmer med att de är helt nöjda med 

sitt nuvarande matematikbetyg. Även om att merparten av eleverna är medvetna om vad som 

krävs av dem upplever ca 17 % av eleverna att det inte alls är nöjda med de betyg de har idag.  

4.3 Elevernas upplevelser av matematikundervisningen  

Nedan redovisas elevernas svar utifrån de faktorer som berör undervisningen i matematik. 

 Jag tycker att matematikundervisningen 

genom åren varit varierande 

Matematikundervisningen är 

ofta enformig (ni gör alltid 

samma sak på lektionerna) 

Håller med 26,85% 19,44 % 

Håller delvis med 52,78 % 26,85 % 

Tar delvis avstånd ifrån 17,59 % 39,81 % 

Tar helt avstånd ifrån 2,78 % 13,88 % 
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Omkring hälften av eleverna upplever att undervisningen idag är enformig. Trots det upplever 

80 % av eleverna att matematikundervisningen genom åren har varit varierande. 

Utifrån de öppna svarsalternativen redovisar eleverna att enformighet till stor del baserar sig 

på undervisningens struktur. Några elever förklarade den enformiga undervisningen med 

alltid tavlan/boken aldrig variation (elev 18), Vi gör alltid samma, dvs. jobba i matteboken 

(elev 24) eller Man får inga utmaningar! Det är bara att sitta och mala på i matteboken (elev 

42). Flera av eleverna upplever att lektionerna ser ut på så sätt med genomgångar och därefter 

självständigt arbete i boken. Många av eleverna upplever även att merparten av de olika 

delområdena inom matematik är utformade på det här sättet. Det redovisas även att flera 

områden upprepas allt för ofta. Eleverna upplever att de olika matematiska delområdena inte 

ger alla elever någon utmaning. De finns inga svåra tal som en del av eleverna behöver klura 

med, för att kunna få ökade kunskaper vilket ses som en bidragande faktor till enformighet.  

En av eleverna upplever trots allt att det numera har blivit en bättre variation i och med att alla 

elever på skolan har varsin dator och tillgång till internet. Vi arbetar oftast i böcker eller har 

genomgångar men nu när vi har datorer kan man arbeta på internet (elev 23).   
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 Det är bra att få feedback/återkoppling på 

det jag arbetar med i matematik 

Jag får ofta feedback/återkoppling på det jag 

gör i matematik 

Håller med 65,74 % 8,33 % 

Håller delvis med 27,78 % 46,3 % 

Tar delvis avstånd ifrån 5,56 % 35,19 % 

Tar helt avstånd ifrån 0,93 % 9,26 % 

Ej angivit svar  0,93 % 

 

Det vanligaste sättet som eleverna upplever att de fått återkoppling på är via muntliga 

kommentarer på lektionerna. Flera elever beskriver att de har fått beröm eller komplimanger 

om de gjort något bra. Om man har räknat en uppgift som man inte trodde att man skulle 

klarar så säger läraren ”bra”, då blir man glad (elev 97). 

Eleverna upplever att de återkommande kommentarer som de får berör omdömen, prov och 

utvecklingssamtal. Några elever förklarade återkoppling med att Betygen är väll ett sätt att få 

feedback på (elev 77), Att man får veta hur man ligger till och att om jag vill skulle jag kunna 

få hösta betyg (elev 62) och att återkoppling fås genom omdömena (elev 7). Eleverna upplever 

också att de får återkoppling genom att de får reda på vad de behöver klara av för att nå ett 

visst mål. 

I och med att eleverna arbetar med datorer upplever en elev att Vi har ju datorer så det blir 

enklare för läraren att skicka mejl (elev 2). Det är alltså lättare att få återkoppling och 

feedback nu när elev och personal har tillgång till datorer.  
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Skillnaden mellan antalet elever som menar att det är bra att få återkoppling och feedback 

jämfört med andelen elever som menar att de ofta får återkoppling och feedback är relativt 

stor. Det innebär att eleverna i större utsträckning vill få återkoppling på det dem gör.  

 Jag har haft andra test i matematik än 

skriftliga prov 

Jag har blivit bedömd på andra sätt i 

matematik än skriftliga prov 

Håller med 28,7 % 34,36 % 

Håller delvis med 13,89 % 21,3 % 

Tar delvis avstånd ifrån 27,78 % 25 % 

Tar helt avstånd ifrån 28,7 % 15,74 % 

Ej angivit svar 0,93 % 3,7 % 

 

77 % av de elever som svarat på att de haft andra test än skriftliga inom matematiken syftar 

till de muntliga proven, flera av dem hänvisar även till de muntliga nationella proven. Andra 

test som eleverna beskriver att de har haft är praktiska prov, grupparbeten som de sedan 

redovisat muntligt och slutligen läxor.  

De sätt som eleverna upplever att de blir bedömda på är mycket förknippat med hur de arbetar 

på lektionerna. Någon elev beskriver hur man visar kunskap på lektioner (elev 13) medan en 

annan beskriver hur jag pratar och förklarar saker. Logiskt tänkande (elev 66). Eleverna 

upplever att deras samarbetsförmåga, arbetsro, ansträngning och hur väl de uppför sig under 

lektionerna påverkar bedömningen. En annan elev har upplevelsen av att man blir bedömd för 

hur man hanterar t.ex. problemlösning o.s.v. (elev 18). 

Eleverna upplever att de blivit bedömda genom muntliga prov (de nationella proven), läxor, 

att de är muntligt aktiva vid genomgångar samt att de använder ett korrekt matematiskt språk. 
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 Jag kommer ha användning av mina kunskaper i matematik när jag blir äldre 

Håller med 50,93 % 

Håller delvis med 33,33 % 

Tar delvis avstånd ifrån 12,96 % 

Tar helt avstånd ifrån 2,78 % 

  

Det är endast ett fåtal av eleverna som upplever att de inte kommer ha användning av sina 

kunskaper i matematik när de blir äldre. Merparten av eleverna håller med om att de kommer 

få användning av de kunskaper som de förvärvar inom matematiken. Kunskaperna upplevs till 

största delen kunna användas till när de handlar eller om de arbetar inom yrken där ett 

matematiskt tänkt behövs, såsom ekonom, ingenjör, VD, snickare och affärsbiträde. Andra 

områden som eleverna upplever sig kunna använda kunskaperna till är att Laga mat, 

renovera, söka jobb och en massa annat som man inte tänker på utan bara använder den till 

(elev 106). Vid handling förklarar eleverna med att de behöver kunskaper för att kunna räkna 

ut rabatter och prisberäkna, budget m.m. (elev 73). 

Andra delar som eleverna upplever är bra användningsområden för de matematiska 

kunskaperna rör ”vardagsaktiviteter”, exempelvis betala räkningar, vid resor, vid matlagning, 

olika inköp och om de ska bygga något. Laga mat, renovera, söka jobb och en massa annat 

som man inte tänker på utan bara använder den till (elev 104). 

  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Håller med Håller delvis 
med 

Tar delvis 
avstånd 

ifrån 

Tar helt 
avstånd 

ifrån 

Jag kommer ha 
användning av mina 
kunskaper i matematik 
när ja blir äldre 



28 

 

 Vem lägger mest tid och energi på 

matematik 

  

 

Hur många timmar i genomsnitt lägger du 

på läxläsning i matematik per vecka 

Pojkar 1,69 %  Inget 15,74 % 

Flickor 8,47 %  0-1 timma 38,89 % 

Lika mycket 11,02 %  1-2 timmar 24,07 % 

Det är olika/från person till person 72,03 %  2-4 timmar 13,89 % 

Ej angivit svar 6,78 %  Mer än 4 timmar 6,48 % 

   Ej angivit svar 0,3 % 

 

Elevernas upplever att det är olika från person till person, vem som lägger mest tid och energi 

på matematiken. Utifrån ett genusperspektiv är det fler som tror att flickor spenderar mer tid 

än pojkar åt matematik. 

Enligt beräkningar utifrån elevernas svar är den genomsnittliga tid som eleverna lägger ner på 

läxläsning i matematik mellan 0 och 2 timmar per vecka.  

4.4 Förbättring av matematikbetygen 

Den främsta anledningen som eleverna upplever gällande specifika faktorer för att få ökat 

betyg i matematik är om de gör bra ifrån sig på prov. 15 % av eleverna har besvarat frågan 

med liknande exempel så som jobba effektivt och göra bra på prov (elev 3), Nej det är bara 

att jobba och plugga för prov för att öka betygen om man inte redan har MVG (elev19), bra 

resultat på prov och tester (elev 21). En annan anledning som flera av eleverna upplever är att 

de behöver Plugga mer (elev 32) samt koncentrera sig, lyssna (elev 45). Eleverna upplever att 

de behöver lägga ner mer tid och energi på ämnet.  

Flera av svaren hänvisar till delar av undervisningen som en medverkande effekt till ett ökat 

betyg. Eleverna anser att de bör vara mer delaktiga i genomgångarna, arbeta aktivt på 
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lektionerna samt att de behöver visa vad de kan genom att förklara vad de menar med 

noggranna uträkningar. Genom att vara bra på huvudräkning, ha en bra grundförståelse, 

memorera matematiska formler och att ha ordning på regler kan även det bidra som positivt 

till ökade betyg. Det är viktigt att hela tiden visa hur man tänker vid lösningen av uppgifter. 

Att kunna ha kunskaper att lösa svårare tal är också en av de delar som eleverna upplever 

spelar roll för att få ökat betyg i matematik. Två elever uttrycker detta genom att ett högre 

betyg kan nås genom att Prata mattespråk. Såsom multiplicera istället för gånger och dylikt 

(elev 108) samt Man ska kunna tala mattespråket, uträkna väldigt svåra ekvationer (elev 61). 

Andra bidragande aspekter som eleverna beskrivit är att hitta en bra studieteknik, öva och 

göra sina läxor. Dock förklarar en elev att Träna tills man kan det men det ska man också få 

belöning av (elev 43). Det behövs alltså belöning när resultaten varit bra för att kunna 

motivera till liknande och ännu bättre prestationer.  

En annan viktig aspekt som eleverna upplever gäller läraren. Det är betydelsefullt för eleverna 

att ha en lärare som motiverar. Genom att ha en lärare som ger bekräftelse ökar chansen för 

ett högre betyg upplever eleverna. Flera elever menar även att läraren måste bli en bättre 

pedagog för att kunna hjälpa eleverna till högre betyg, jag tror at bättre lärare skulle kunna 

öka betygen, lärare som är pedagogiska och som kan lära ut (elev 42). Några elever beskriver 

att läraren måste kunna förklara på ett bra och enkelt sätt så att alla förstår, ett tydligt exempel 

som tas upp är Bättre genomgångar och lärare måste bli bättre på att visa och förklara (elev 

57). En annan elev upplever också att det är viktigt att ha en lärare man litar på så att man 

vågar säga till när man inte förstår. Slutligen framkommer även att läraren måste göra 

matematiken rolig för att kunna få eleverna mer intresserade av ämnet.  

Till sist är det flera elever som anser att det är intresset som styrför möjligheten till ett bra 

betyg. Att de orkar och att de har en vilja att lära sig. En elev menar Hur lätt du har för att 

lära in om du är akademisk begåvad eller ej (elev 15) och att det är det som styr möjligheten 

för att kunna få ett bra betyg.  

4.5 Elevernas förklaringar till sjunkande matematikbetyg på grundskolan 

Den faktor som elever upplever som störst bidragande till att medelbetyget i matematik 

sjunker är lärarna. Lärarna måste bli bättre på att förklara, bli tydligare samt att de borde vara 

ett bättre stöd under lektionerna. De borde arbeta mer med att få till en mer varierad 

undervisning, att lektionerna inte ser likadan ut, Det blir för enformigt och tråkigt att bara 

jobba i en bok. Barn behöver mer stimulans (elev 104). 
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En elev förklarade sänkningen med Att orsaken är att dagens ungdomar inte är lika 

intresserade i skolan/matematik som förr i tiden (elev 72), intresset för skolan inte lika stort 

som det en gång varit. Detta förklaras av flera andra elever som upplever att många elever 

numera är Skoltrötta (elev 54,55) och inte orkar lägga energi på ämnet, Jag tror att ungdomar 

har blivit slöare (elev 79) samt att Dagens ungdomar är mycket latare (elev 75). Eleverna tar 

inte lika mycket ansvar nu som de en gång har gjort. Flera elever upplever även 

matematikämnet som det svåraste ämnet, att det är ointressant och oinspirerande eftersom det 

är så enformigt. Detta bidrar även till att ämnet blir tråkigt.  

En elev förklarar att 

Eleverna tycker att matematiken är den värsta ämnet i skolan och de tycker att den är svår så de 

lärs inte eller försöker inte förstå utan skriva svaret från facit direkt utan att be om hjälp eller 

något (elev 29). 

Det tar för lång tid att komma fram till svaret. En annan menar att det numera är svårare att 

höja sitt betyg gentemot vad det har varit tidigare. Många tror jag har svårt för matte och 

hänger inte med, då ger många upp (elev 73). 

Någon av eleverna hänvisar även till sådana faktorer som de inte kan påverka själva, 

exempelvis …vi har många mattelektioner på slutet av dagen när man är trött. Borde ha 

lektioner tidigare under dagen (elev 44) samt att de även byter lärare för ofta. En elev menar 

också att Skolverkets uträkningar inte stämmer, att medelbetyget är fel.  

Genom att nya tekniska apparater kan hjälpa till med beräkningar upplever en elev att de 

matematiska kunskaperna inte behövs. Eleven funderar på vad man ska använda kunskaperna 

till eftersom de idag finns hjälpmedel som kan göra det mesta av arbetet.  Andra elever 

upplever att de numera saknar motivation och respekt för läraren och ämnet. Pressen och 

förväntningarna är också en aspekt som eleverna upplever. De anser att det är för mycket som 

ska göras på en och samma gång.  

Vissa kan nog tycka att matte är väldigt komplicerat och man har så mycket arbeten i alla andra 

ämnen som också måste bli klara så varken hinner eller orkar man inte lägga ner extra tid på 

det även om man inte förstår (elev18) 

Press. Vi får alldeles för mycket uppgifter i alla ämnen samtidigt ex 2 uppgifter i SO, novell i 

SV, ESSAY i Eng, matteuppgifter, Spanskaläxa på samma vecka. Det funkar inte! (elev 3) 

En elev upplever att pressen inom matematik bidrar till en ökad stress i jämförelse med andra 

ämnen.  
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5 Diskussion 

I de internationella mätningarna har svenska elever haft en enda topp i matematik, 1995.
86

 

Åren därefter har resultaten kanat nedåt. Likaså har elevernas slutliga medelbetyg sjunkit på 

grundskolan och de har aldrig varit så låga som år 2009. Att eleverna på senare år redovisat 

sjunkande matematikresultat
87

 är en av orsakerna till låga slutbetyg. Faktorerna som påverkar 

betygen är många och nedan presenteras en diskussion utifrån de inledande frågeställningarna 

Vad anser elever vara förklaringen till att det genomsnittliga matematikbetyget sjunker i 

grundskolan? Hur upplever grundskoleelever sin matematikundervisning? På vilka sätt 

upplever grundskoleelever att de blir bedömda i matematik? där den slutliga frågeställningen 

Vad kan göras för att öka medelbetyget i matematik på grundskolan? bearbetas in i de tre 

andra frågorna. Kapitlet avslutas med en avslutande reflektion kring matematikbetygen och 

förslag till vidare forskning inom detta ämne.  

5.1 Vad anser elever vara förklaringen till att det genomsnittliga 

matematikbetyget sjunker i grundskolan? 

Den största orsak som eleverna i studien presenterar som bidragande faktor till sjunkande 

matematikresultat i grundskolan är läraren. Nyligen genomled Sverige en konjunkturkris 

vilket innebar ett stort sparande och för många skolor resulterade det i att flera resurser drogs 

in. I och med att lärartätheten har sjunkit
88

 har också stressen ökat på vad varje lärare ska 

kunna klara av. Resultatet är att tiden för vad varje elev genomsnittligt tidsmässigt kan få med 

sin lärare har sjunkit. Skolverket har även konstaterat att andelen lärare per elev har minskat 

efter decentraliseringens införande.
 89

 Eleverna i studien upplever att lärarna måste visa mer 

intresse för dem. De behöver känna att de har förtroende och kunna lita på sin lärare för att de 

ska våga säga till när de inte förstår. Eleverna upplever även att de blir stressade på grund av 

de förväntningar som lärarna har på eleverna. Dessa förväntningar bidrar till negativa resultat. 

Det finns de elever som kämpar och vill, dessa bör få mer bekräftelse än vad får idag. Utifrån 

mitt resultat ser jag att stressen som uppstår, för både lärare och elever vid bland annat prov 

och bedömningar kan upplevas som om eleverna inte ges tillräckligt mycket med intresse. 

Lärarna har idag alldeles för mycket att göra vilket resulterar i att de inte hinner ge sin tid och 
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sin uppmärksamhet till alla elever. Skolverket menar även de, att resultaten till stor del beror 

på läraren och dennes pedagogiska kunskap.
90

  

Andra bidragande orsaker som upplevs som anledning till sjunkande betyg i matematik är att 

eleverna idag använder sin tid och energi på annat än skolan. Detta redovisar även Skolverket 

som menar att eleverna fått nya fritidsvanor som tar tid ifrån läxläsning.
91

 Eleverna upplever 

även att de sjunkande resultaten beror på att de är skoltrötta. Att de inte orkar lägga sin energi 

på skolan. Den genomsnittliga tiden som eleverna spenderar åt matematik utanför skolan 

stämmer överens med de resultat som OECD redovisar i sin PISA: undersökning. Eleverna i 

denna studie upplever att de i genomsnitt spenderar 0-2 timmar per vecka och enligt PISA:s 

undersökning ägnas 1,28 timmar åt matematik utanför undervisningen. I jämförelse med Kina 

som leder statistiken över antalet timmar (4,38) utanför undervisningen ligger Sverige långt 

efter.
92

 Enligt elevernas resultat i denna underökning framkommer att det även att det är 

beroende från person till person vem som lägger mest tid och energi åt matematikämnet. Detta 

skiljer sig från Jansdotter Samuelssons redovisning om att det är flickor som ägnar mer tid åt 

skolan.
93

 Genom att alla elever, oavsett kön ägnar mera tid åt bland annat matematikläxor, tror 

jag att matematikbetyget skulle kunna öka. 

5.2 Hur upplever grundskoleelever sin matematikundervisning?  

Merparten av eleverna i studien upplever att matematikundervisningen genom åren varit 

varierande. Eleverna är dock oense vad gäller frågan om att undervisningen upplevs som 

enformig. Enligt min mening säger siffrorna emot varandra men det skulle kunna vara så att 

eleverna menar att undervisningen varit varierande men att den just nu är enformig. Hälften 

av eleverna i denna studie menar att undervisningen är varierande och hälften anser den att 

enformig. En anledning till elevernas spridda åsikter kan vara för att de undersökta klasserna 

har haft och har olika lärare. 

Flera av de deltagande eleverna redovisar för en traditionell undervisningsform med 

genomgångar och enskilt arbete i boken. Eleverna behöver få en förståelse för vad de kan 

använda sina kunskaper till även på andra sätt. Person menar att den enformiga 

matematikundervisningen med genomgångar, enskilt arbete i boken och avslutningsvis 

skriftliga prov bidrar till en försämring för eleverna. Vidare redovisar han också att 
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självständigt arbete leder till försämrade kunskapsmöjligheter för eleverna.
94

 Genom att 

utarbeta en mer anpassad undervisning kan eleverna ges möjligheter att på ett bättre sätt 

utveckla sitt matematiska kunnande. Den flexibla undervisning som lärare idag använder sig 

av ska vara anpassat för alla elever men allt för ofta används självständigt arbete. Enligt 

eleverna i min studie bidrar denna typ av undervisning till att ämnet blir tråkigt och 

ointressant. De anger att som lärare är det viktigt att göra undervisningen intressant, rolig och 

varierande. Eleverna i denna undersökning men även i andra studier beskriver att det är lärare 

som har det yttersta ansvaret för elevernas lärande i klassrummet.
95

 Trots det är det flera 

lärare som inte tar åt sig av elevernas åsikter och forskningens perspektiv. 

Matematikundervisningen idag behöver få en större variation för att kunna förbättra elevernas 

resultat. Eleverna behöver få en förståelse för kunskaparna de lär sig och detta kan på ett 

bättre sätt ske om de får möjlighet att använda sina kunskaper genom exempelvis praktiska 

övningar, menar eleverna i studien. Enligt Skolverket har behovet av matematiska kunskaper 

ökat. De menar att dessa kunskaper ska användas för att lösa vardagliga problem och fungera 

som medborgare.
96

 Majoriteten av eleverna i studien upplever att de kunskaper som de lär sig 

inom matematik är väsentliga för kommande arbeten och vardagsaktiviteter. 

Enligt Myndigheten för skolutveckling beskrivs det att det numera är arbetet fram till svaret 

som är det väsentliga i kursplanerna för matematik.
97

 Eleverna ska alltså få möjligheter att öva 

på att bli bättre på att beräkna och resonera sig fram till ett svar och inte endast delge svaret. 

Det krävs då att det finns uppgifter som stimulerar eleverna för denna typ av beräkningar för 

att eleverna ska få möjlighet till matematisk kreativitet.  

Eklund och Irehjelm redovisar att om elevers inflytande i undervisningen ökar så kan det 

bidra till att elevernas prestationer höjs.
98

 Om lärarna börjar lyssna på eleverna och deras idéer 

och tankar kring undervisningen så skulle ett bättre samarbete mellan eleverna och lärarna 

ges. Eleverna skulle förmodligen känna sig mer delaktiga i undervisningen samt att de skulle 

kunna känna att de får sin röst hörd. Enligt eleverna i min studie utgör lärarna en viktig del för 

deras möjligheter gällande höjning men även sänkning av betygen. Det innebär att eleverna är 

beroende av läraren och dess undervisning. Om lärarna varierar undervisningen kan eleverna 
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få en bredare möjlighet att visa sina kunskaper och förhoppningsvis som en positivt 

bidragande faktor ökar även matematikbetygen.  

Myndigheten för skolutvecklings tidsuträkning på två minuter per elev under 

matematiklektionerna
99

 belyser att tiden som eleverna får med sina lärare under 

matematiklektionerna är knapp. Dock ska påpekas att denna uträkning är baserad på enformig 

matematikundervisning och att det möjligtvis skulle kunna tidsmässigt förbättras om 

undervisningsformen blev annorlunda. Att eleverna inte heller får tillräckligt med 

undervisningstid är även det en bidragande faktor till sjunkande betyg enligt mig. Svenska 

elever har i genomsnitt 91 timmar per år ägnat åt matematik, vilket konstaterats är för lite. 

Enligt läroplanen ska eleverna ha 13,5 % matematik men nu utgör ämnet endast 10 %, vilket 

lägger Sverige i en bottenplacering över antalet timmar som ägnas åt matematik i skolan.
100

 

Om skolan inte kan ge mera undervisningstid åt matematik samt att och eleverna inte ägnar 

mer tid för ämnet är det svårt att se att resultatet ska kunna förbättras. För att förbättra 

kunskaper inom ämnet behövs meningsfulla övningar, en attitydförändring angående läxtid 

samt att eleverna ges möjlighet att få en varierad intressant undervisning som motiverar och 

stimulerar dem till att lära sig nya kunskaper. 

5.3 På vilka sätt upplever grundskoleelever att de blir bedömda i 

matematik? 

En av eleverna i studien upplever att det är svårare att få ett högre betyg i matematik i 

jämförelse med andra ämnen. Detta bekräftas även av Myndigheten för skolutveckling som 

förklarar att flera elever upplever matematik som det svåraste ämnet att få ett högre betyg i.
101

 

Stenhag belyser även att om antalet elever som får underkända betyg tas bort, är matematik 

det ämne som har lägst medelvärde.
102

 Det betyder alltså att matematik till viss del är ett av 

det svåraste ämnet att få högre betyg i. Eleverna har svårigheter med att klara av de gränser 

som finns idag på grund av att de exempelvis har sämre grundkunskaper, de saknar ett 

matematiskt språk och det finns en avsaknad av den matematiska röda tråden genom skolans 

stadier. Allt detta behöver lärare och elever arbeta med för att eleverna ska få goda 

förutsättningar för att klara av matematikämnet i grundskolan. 
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Vad gäller bedömningar upplever merparten av eleverna att de blivit bedömda på andra sätt 

än genom skriftliga prov. Flera av eleverna hänvisar till det muntliga nationella proven. Jag 

vill dock påpeka att det nationella provet inte är någonting som lärarna själva utformar utan 

årligen skickas till alla skolor med klara direktiv från Skolverket. Det betyder att det inte är 

lärarna som självmant valt att använda sig av den typen av prov. Enligt Tholin belyses att alla 

elever inte kan presentera sitt bästa under skriftliga prov. Elever har olika inlärningsstilar och 

inlärningssätt vilket betyder att deras kunskaper också behöver mätas i form av olika metoder. 

Ett matematisk skriftligt prov kan för en elev betyda att denne kan visa merparten av sina 

kunskaper medan det för en annan elev kan resultera i att kunskaperna inte framförs på bästa 

sätt på grund av att den sortens prov inte passar den eleven.
103

 

Enligt Wikström ska betygen uppmuntra för att prestera, informera om kunskapsnivåer och 

vara ett urvalsinstrument.
104

 Betygen ska fungera som en motivationsfaktor för att eleverna 

ska kunna prestera bättre.  Problemet är att inte alla elever ser betygen som motivation. De 

behöver ha vetskap om att det de lär sig kommer de ha användning av i framtiden. De måste 

få en förståelse för varför de lär sig en sak utan att endast fokusera på betyg. Eleverna behöver 

stimuleras och få möjlighet att pröva sina färdigheter, något som eleverna i denna studie inte 

helt redovisar att de fått göra.  

I denna studie framkommer att majoriteten av eleverna anser att betyg är bra, att de behövs 

samt att de blir glada och nöjda av bra resultat. Skolverket förklarar att andelen elever som 

anser sig veta vad som krävs av dem för att få ett visst betyg är relativt stor och 80 % av 

eleverna menar även att lärarna sätter rättvisa matematikbetyg.
105

  Selghed belyser att betygen 

inte kan jämföras rättvist eftersom lärare inte bedömer kraven på samma sätt.
106

 Trots 

Selgheds resonemang framkommer årligen resultatrapporter och jämförelser om hur elevernas 

slutbetyg ser ut på grundskolan. 

Merparten av eleverna i denna studie upplever att det är bra att få feedback men det är endast 

ett fåtal som upplever att de ofta får återkoppling. Utifrån eleverna upplevelser konstateras att 

de har en tendens att koppla samman återkoppling med hur de kan förbättra sina betyg. Elever 

behöver få information om att de har gjort något bra (men också dåligt) för att kunna fortsätta 

kämpa. Det är viktigt att betona att kämpandet inte endast är för betygens skull. Eleverna 
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måste få information om att den kunskap de lär sig kommer komma till användning i 

framtiden. Skolverket menar att det är viktigt att eleverna får återkoppling och information 

om hur de ligger till i ett ämne.
107

 Enligt min mening ska eleverna få återkoppling för att 

kunna utvecklas genom att de får information om de har gjort något bra eller behöver öva 

mera på något. Återkoppling bör inte endast relateras till betygen. Feedback ska bidra till att 

eleverna ökar sin lust att lära och motivera eleverna att vidga sina kunskaper.  

I OECD:s undersökningar framkommer det att elevernas kunskaper kan påverkas av var 

någonstans eleverna bor.
108

 Detta bekräftar även Skolverket med att belysa att elever har olika 

förutsättningar eftersom alla inte har samma möjligheter till resurser, exempelvis hjälp 

hemifrån.
109

 Som tidigare nämnt är skolan en rättighet för alla elever där alla barn och 

ungdomar ska få sina behov tillgodosedda. Det innebär att även om det i en klass går elever 

med sämre förutsättningar är det skolans skyldighet att se till att dessa elever klarar målen. 

Skolan där undersökningen genomfördes har flera förberedande internationella klasser med 

elever med språkliga problem. Skolan har valt att bearbeta problemet genom att tillhandahålla 

personal med språklig kompetens för att på bästa sätt kunna underlätta för alla elevers 

skolgång. Oavsett om eleverna har sämre förutsättningar är det fortfarande skolan med dess 

personal som har huvudansvaret för att målen uppnås. 

5.4 Avslutande reflektion 

De orsaker och faktorer som påverkar elevernas betyg i matematik på grundskolan är svåra att 

fastställa. Det finns flera omständigheter som bidrar till att betygen sjunker. Eftersom det är 

människor som berörs är det också viktigt att påpeka att det som fungerar för en person 

behöver inte betyda att det fungerar för någon annan. Elever reagerar och resonerar olika, 

precis som lärarna.   

En viktig faktor att ha i åtanke när jag som färdigbildad lärare kommer ut i arbetslivet är att 

variera matematikundervisningen. Flera faktorer i detta arbeta har belyst att 

matematikundervisningen i svenska skolor behöver förändras. Elever behöver en varierad 

undervisning för att kunna reflektera och bearbeta de kunskaper som de lär och har lärt sig. 

De behöver finna nya tankesätt och mönster för att kunna öka sina kunskaper. Genom att 

variera undervisningen kan även den tid som varje elev får av läraren öka.  
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Flera elever menar att de blivit bedömda på andra sätt än endast skriftliga prov. De flesta av 

eleverna syftar då på de muntliga nationella proven. Det är viktigt att fundera på vilka 

kunskaper man vill mäta när prov utformas. Det kan vara bra att få eleverna att resonera på 

andra sätt. 

Den tid som elever tilldelas åt matematikundervisningen är för knapp idag. Både lärare och 

elever behöver arbeta mer på att ta tillvara på den tiden som finns tillägnad åt matematik men 

även att använda matematik i andra ämnen. För att kunna bli bättre behövs övning och då 

måste även eleverna inse att det inte fungerar att ignorerar uträkningen och endast skriva 

svaret. Det är vägen till svaret som är det viktiga och inte svaret i sig. 

Eleverna behöver få information om hur de ska göra för att vidga sina matematiska kunskaper 

och om de använde kunskaperna på rätt sätt. Den återkoppling som idag ges är för mycket 

fokuserad på var eleverna ligger bedömningsmässigt. För att kunna förbättra och prestera 

bättre behöver eleverna förståelse för vad de lär sig och återkoppling om och hur de lär sig, 

inte bara på var de hamnar resultatmässigt.  

Att samhället idag inte ser likadant ut som för några år sedan är ingen som kan ha tagit miste 

på. Barn och ungdomars fritidsvanor har förändrats och elevernas attityd i skolan är inte den 

samma som för några år sedan. Genom att ta tillvara på elevernas intressen i undervisningen 

tror jag att matematiken kan återfå elevernas engagemang och eleverna kan göras mer 

delaktiga i undervisningen. Jag menar att eleverna behöver få förståelse för att lärarna kan 

bidra med kunskaper och information men det är eleverna själva som måste arbeta med att till 

sig an det. Som lärare ska man bidra med relevant kunskap och intressant information men 

uppgiften och ansvaret för inlärning ligger hos eleverna. 

5.5 Vidare forskning 

För att komma vidare med vilka orsaker som ligger till grund för försämrade resultat behövs 

en fördjupad forskning inom ämnet och faktorer som påverkar elevers resultat. Studier bör 

även fokusera på vilka orsaker och samband som ligger bakom att flickors genomsnittliga 

betyg ökar gentemot pojkarna genomsnittliga betyg. Dessutom behövs bredare och vidare 

aspekter på hur lärare på ett enkelt sätt kan använda undervisningen på andra sätt än de görs 

idag. För vidare forskning inom matematiken anser jag att en noggrann undersökning av hur 

elevers inställning och motivation till matematiken kan öka. En återkommande uppföljning av 

resultat av de nationella och internationella undersökningarna skulle även vara att föredra, där 

bland annat orsaker, samband och förslag till lösning redovisas.  
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En annan aspekt att ha i åtanke är att resonera kring lärares tankar om varför svenska 

grundskoleelevers matematikresultat inte ligger på topp. Tidsramen för denna undersökning 

var för knapp för detta mål men för vidare studier kan även lärares resonemang bidra till att 

öka förståelsen för varför betygen i matematik sjunker i grundskolan.  

I och med höstterminen 2011 kommer en ny läroplan samt nya kursplaner för grundskolan. 

Min förhoppning är att matematik ska får ett bredare spektra och att mer tid och fokus läggs 

på ämnet.  
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7 Bilaga 1 

Svara på frågorna genom att ringa in eller stryka under det svarsalternativ som du 

anser stämmer bäst överens med din åsikt. Svara också skriftligt med en kommentar på 

de frågor som har rad under påståendet. 

Kön 

Kille Tjej   

 

Betyg bör införas tidigare 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 

 

Betyg gör mig stressad 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 

 

Betyg är bra 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 

 

Det är bra med betyg i matematik 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 

 

Betyg i matematik borde inte finnas 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 

 

Höga betyg i matematik gör mig glad/nöjd 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 

 

Låga betyg i matematik gör mig ledsen/missnöjd 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 



 

 

Jag vet vad som krävs av mig för att jag ska få ett visst betyg i matematik 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 

 

Jag är nöjd med de betyg jag har i matematik idag 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 

 

Jag tycker att matematikundervisningen genom åren har varit varierande 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 

 

Matematikundervisningen är ofta enformig (ni gör alltid samma sak på lektionerna) 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 

 

Om du håller med/håller delvis med, Vad är det som gör den enformig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Det är bra att få feedback på det jag arbetar med i matematik 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 

 

Jag får ofta feedback/återkoppling på det jag arbetar med i matematik 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 

 

Om du håller med/håller delvis med, Hur har du fått feedback/återkoppling? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Jag har haft andra test i matematik än skriftliga prov 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 



 

 

Om du håller med/håller delvis med, Vilken form av test? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Jag har blivit bedömd på andra sätt i matematik än skriftliga prov 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 

 

Om du håller med/håller delvis med, Vilka andra sätt? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Jag kommer ha användning av mina kunskaper i matematik när jag blir äldre 

Håller med  Håller delvis med  Tar delvis avstånd ifrån  Tar helt avstånd ifrån 

 

Om du håller med/håller delvis med, Vad kan du använda dessa kunskaper till? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vem lägger ner mest tid och energi på matematik?  

Kille Tjej Lika mycket Det är olika/ från person till person 

 

Hur många timmar i genomsnitt lägger du på läxläsning i matematik per vecka? 

Inget 0-1 timma  1-2 timmar  2-4 timmar  mer än 4 timmar 

 

  



 

 

Finns det några specifika saker/faktorer som spelar roll för att kunna få ökat betyg i 

matematik? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Skolverket redovisar ofta att de generella medelbetygen sjunker, vilka orsaker tror du 

spelar roll för att betygen i matematik sjunker?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


