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Matematik A (Matematik 1) är ett kärnämne, vilket innebär att ämnet kräver att du minst får ett
godkänt betyg  för att kunna få ut sitt slutbetyg. Trots detta tenderar dagens elever att bli allt
sämre i matematik. Syftet med  denna  studie  är att  undersöka om det  i ett tidigt skede  går att
identifiera elever som riskerar att bli underkända i matematik. För att nå syftet, undersöktes
möjliga mönster mellan förstaårselevers resultat på matematik- och svenskdiagnoser i början på
terminen samt slutbetyg i Matematik A på en gymnasieskola. Till undersökningen används tre
datainsamlingsmetoder,  sammanställning  av  insamlat  material  (matematik-  och
svenskdiagnoser och slutbetyg),  intervjuer och en gruppdiskussion.  De två första metoderna
används för att få svar på mina frågeställningar, medan den sista användes för en analys av
resultatet.  Resultatet visar att  elever  som  presterade dåligt  på  både  matematik-  och
svenskdiagnosen tenderar att få ett lågt betyg i Matematik A. Av dessa elever blev alla med det
lägsta värdet på svenskdiagnosen underkända i ämnet. 
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1. Inledning
Matematik  är  och  har  varit  ett  omdiskuterat  ämne  under  en  längre  period  i  massmedia,
pressmeddelanden och rapporter. Det har diskuterats mycket kring elever som inte uppnår målen
och har svårigheter i matematik. Enligt skolverkets rapporter om PISA-studien (se avsnitt 3.3) har
det  visat  sig  att  15-åriga  elever  har  presterat  sämre  och  sämre  i  matematik  under  2000-talet
(Skolverket, 2010, s. 142). Vad det kan bero på har väckt många känslor och funderingar inte bara
hos forskare men också för oss alla andra och inte minst för mig. Jag som blivande gymnasielärare i
matematik och fysik har känt en oro av den här försämrade kunskapsutvecklingen hos elever i
matematik. Jag och även säkerligen andra lärare vill att alla elever ska lyckas i skolan för att senare
kunna klara av att leva i denna komplexa värld.  Studier kring detta ämne är värdefullt,  anser jag,
med tanke på att det kan vara till nytta för matematiklärare. Alla elever har rätt till och är värda att
få den hjälp de behöver för att klara sina studier i gymnasieskolan. 

En  likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar,
behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet
måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.
(Utbildningsdepartementet, 2011)

Ämnet elever i matematiksvårigheter är ett brett ämne eftersom det kan finnas olika faktorer till att
elever  hamnar  i  dem.  Det  har  gjort  att  jag behövt  begränsa  min studie  och valt  att  undersöka
kopplingen mellan matematiksvårigheter och läsförståelse på gymnasiet. Anledningen till mitt val
av  ämne  och  begränsning  är  främst  på  grund  av  tillbakablickar  på  mina  praktikperioder  på
lärarutbildningen  där  jag  fått  möta  flera  elever  som  inte  läser  textuppgifter  noggrant  och
missuppfattar  uppgifterna,  men också  elever  som inte  orkar  läsa  matematiska  texter.  Dessutom
stämmer beskrivningen av de här eleverna även på mig själv som barn,  vilket har gjort  att min
studie ligger mig varmt om hjärtat. Min förhoppning är att min undersökning kan vara ett stöd för
matematiklärarna så att de  redan vid start på gymnasiet ska kunna i alla fall ha en möjlighet att
hjälpa elever att inte blir underkända i Matematik A (Matematik 1 enligt GY-11). Detta genom att
eleverna tidigt kan identifieras och lämpliga resurser erbjudas och sättas in i tidigt skede.
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2. Syfte
I  denna  studie  undersöks  kopplingen  mellan  resultat  på  gymnasieelevers  matematik-  och
svenskdiagnoser samt deras slutbetyg i Matematik A. Syftet är att undersöka om diagnoserna kan
användas som ett  redskap för att  i  ett  tidigt skede kunna identifiera  elever som riskerar  att  bli
underkända i matematik.

Frågeställningarna är följande:

 

• Finns det någon koppling mellan diagnoserna i matematik och svenska hos de elever som
fått ett underkänt betyg i Matematik A?

• Om det finns någon koppling, hur ser den då ut?

• Vad  anser  matematiklärare  om  elever  i  matematiksvårigheter  och  om  en  eventuell
kopplingen mellan matematiksvårigheter och svenska?

2.1 Avgränsning

Jag har  avgränsat min studie till de elever som har ett  lågt resultat på  matematikdiagnosen på en
specifik  gymnasieskola.  Resultaten  har  jag  vidare  valt  att  jämföra  med  staninevärderna  på
läsförståelsedelen på svenskdiagnoserna och slutbetyget i Matematik A. Detta för att ha ett fokus på
elever i matematiksvårigheter och för att undersöka om dessa svårigheter kan ha någon koppling till
läsförståelsen. 
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3. Bakgrund 
I det här kapitlet redovisas det val av perspektiv på lärande jag valt att basera min empiri och studie
på. Därefter kommer avsnittet tidigare forskning kring elever i matematiksvårigheter och faktorer
som kan bidra till låga resultat på diagnoser eller tester, där främst läsförståelsefaktorn diskuteras.
Sedan  följer  en  kortare  redovisning  om  elever  i  matematiksvårigheter  både  nationellt  och
internationellt och till sist redogörs för min teoretiska utgångspunkt. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet och relationella perspektivet

Jag har valt att se problemet, elever i matematiksvårigheter, först och främst ur ett sociokulturellt
perspektiv, eftersom jag anser att orsaken till att en elev befinner sig i svårigheter är faktorer runt
om  eleven.  Det  sociokulturella  perspektivet  handlar  enligt  Sjöberg  (2006,  s.  111)  om  att  se
problemområdet  ur  en  större  synvinkel.  Det  är  alltså  med  andra  ord  inte  eleven  i  sig  som är
problemet. Varje människa påverkas av andra människor (föräldrarna, syskon, släktingar, vänner,
klasskompisar etc.). Även lärarna  påverkar  våra elever på olika sätt, eftersom det är läraren som
undervisar,  bemöter  och  sätter  betyg  på  eleverna  (Giota  2002,  s.  279).  Lärare  bör se  till  hela
kontexten, elevens sociala situation, för att kunna förstå svårigheterna som finns (Sjöberg 2006, s.
111). 

Jag har även valt att ur ett pedagogiskt perspektiv se på elever i matematiksvårigheter genom att
använda mig av det relationella perspektivet, vilket innebär att se eleven som någon som befinner i
problem (Nilholm & Björck-Åkesson 2007, s. 40, Sjöberg 2006, s. 38). Ett motsatt perspektiv är det
kategoriska perspektivet, ett medicinskt och psykologiskt synsätt, som innebär att  se eleven som
avvikande från  det  som anses  normalt  (Sjöberg 2006,  s.  38)  och  det  fokuseras  på eleven  med
problem (Nilholm & Björck-Åkesson 2007, s. 40). I det relationella perspektivet handlar det om att
istället se  eleven  i  ett  större  sammanhang  och  fokuset  ligger  på  relationen mellan  eleven  och
omgivningen (Nilholm & Björck-Åkesson 2007, s. 40, Sjöberg 2006, s. 38). 

Skolan kan i första hand sätta in kompensatoriska åtgärder för att stötta en elev som kommer till
matematiklektionen ”med” problem. Betraktas däremot eleven vara ”i” problem så är det en
indikation på att  eleven inte bara erbjuds kompensatorisk hjälp utan även på att  eleven kan
hjälpas ”ur” problemen genom olika pedagogiska och strukturella åtgärder från skolans sida.
(Sjöberg 2006, s. 38) 

Både  det  relationella  och det  kategoriska perspektivet  är  nödvändiga vid  beskrivning  av  ett
problemområde. På så vis fås  ett helhetsperspektiv på de eller det problem eleven  befinner sig i.
Båda perspektiven har  sina begränsningar,  som gör  det  i  princip omöjligt  att  endast  identifiera
problemområdet med endast det ena perspektivet (Sjöberg 2006, s. 41). Det gör att om jag helst vill
se elevens lärande ur ett relationellt perspektiv innebär det att det blir svårt att komma runt det
kategoriska perspektivet i min undersökning. 
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3.2 Tidigare forskning

Det finns olika spekulationer till varför elever presterar dåligt på prov, tester och diagnoser. Här
nedan följer en presentation av några viktiga bidragande faktorer till de dåliga resultaten främst ur
ett sociokulturellt och relationellt perspektiv. Jag börjar med innebörden av begreppet läsförståelse
för att sedan koppla det till matematiken.

3.2.1 Läsförståelse och läsning

Vad är egentligen läsförståelse? Bråten (2008) skriver att definitionen på begreppet läsförståelse är
när läsaren ingår i ett samspel med själva texten och därmed utvinner och skapar mening med det
som läses. Eftersom alla läsare och texter är olika är det inte konstigt att läsförståelsen skiljer sig åt.
För  att  kunna  förstå  en  text  använder  läsare  sina  tidigare  kunskaper  och  erfarenheter.  Läsaren
försöker skapa mening med texten för att förstå den och sätter  in texten i ett specifikt  kontext.
Eftersom vi alla människor, läsare, är olika betyder det att det är osannolikt att alla skulle kunna
uppfatta en text på exakt samma sätt. Det förekommer också olika syften vid läsning. Du kan till
exempel läsa inför ett prov, inför en läxa, förberedelse för en föreställning eller av ett rent nöje.
Beroende på hur syftet ser ut inför läsningen påverkar det det aktuella mötet mellan läsaren och
texten.  Tankar och känslor vid  textläsningen varierar  med andra  ord  då  läsningen sätts  i  olika
sammanhang  (Bråten  2008,  ss.  13-16).  Ju  bättre  självuppfattning  eleven  har  desto  bättre
läsförståelse  får  eleven.  Det  innebär  att  självuppfattningen  eleven  besitter  via  dess  olika
förhållanden är de som formar hur sedan samspelet med texten ser ut (Bråten 2008, s. 16).  Enligt
Skolverket (2008a, s. 8) finns risken att eleverna får ett dåligt självförtroende när de inte lyckas lösa
matematikuppgifterna just på grund av svagheter i läsförståelse. Att inte tro på sin förmåga i ämnet
kan bidra till att inte klara matematiken i skolan.

Förutom mötet mellan läsaren och texten så spelar också kontexten roll i detta möte. De bidragande
faktorerna är sociokulturella som till exempel i skolan, hemma, vänner, bekanta, främmande, helt
enkelt det hela samhället. Dessa olika förhållande i de olika sociokulturella kontexter formar också
de förhållanden du som läsare har till texten du läser och vad som därmed framgår av det som läses.
Med kontexten skola avses lärarens undervisning och läromiljön som finns i klassrummen. Det är
här läraren är nyckeln till framgången för att eleverna ska få ett bra samspel med de texter de läser
och därmed också en god läsförståelse (Bråten 2008, ss. 13-16). 

3.2.1.1 Schemateorin

Det är viktigt att kunna förstå en text och för att kunna göra det skriver Prins & Ulijn (1998) behövs
det en god interaktion mellan författaren,  texten och läsaren.  När förståelsen inte erhålls  är  det
förmodligen obalans på interaktion mellan parterna,  vilket gör  att  vissa texter är  mer läsliga än
andra.  När  en  text  läses  baseras  texten  på  tidigare  kunskaper  och  erfarenheter,  som  gör  att
förståelsen av en text är unik för varje läsare (Prins & Ulijn 1998, s. 142). Ju större kopplingen
mellan förkunskaperna och erfarenheterna och den lästa texten är, desto större möjlighet har läsaren
att förstå testen (Skolverket 2008a, s. 39). Dessa förkunskaper förknippade med språkliga faktorer
kallas även för schemata, sett från kognitiva teorier, och ju rikare förkunskaper  en person besitter
desto rikligare blir schematan (Prins & Ulijn 1998, s. 142). 
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Schemateorin var det mest beforskade området på 1970-talet när det gäller läsförståelse i samband
med framväxten av kognitiv psykologi. Den här teorin är en sammankoppling av kognition (insikt
och  kunskap)  och  psykologi (minne,  funderingar,  perception  och  problemlösning).  Det  teorin
behandlar är förkunskapernas betydelse när en text läses (Bråten 2008, s. 31). ”För det första under
själva  läsningen  då  schemat  hjälper  till  att  gruppera  och  organisera  stoffet  (…)  För  det  andra
utnyttjas schemat när en läsare försöker komma ihåg vad han/hon läst” (Lundberg 1984, s. 98).
Kunskaper som vi besitter är strukturerade i vårt minne och det är med hjälp av allt som händer runt
omkring oss  gör att  struktureringen  utökas. Hur vi människor uppfattar vår omvärld sker därmed
med hjälp av ordningen som bildas i vårt minne. Ju större denna ordningen är desto lättare är det att
förstå en text, vilket gör det lättare att sätta sig in i den och även kunna läsa den snabbare (Bråten
2008, ss. 31-32). Med andra ord är det när vi läser en text som våra scheman aktiveras och hur vi
uppfattar texten beror på hur välorganiserade våra scheman är. Oordnade scheman påstår Lundberg
(1984) skulle var en kaotisk situation. 

Alla  människor  har  olika  scheman,  unika  på  grund  av  uppfostran,  och  olika  erfarenheter,
förväntningar, drivkrafter, synsätt etc. (Lundberg 1984, s. 98). Eftersom alla människor har olika
förkunskaper och därmed olika scheman är det för vissa lättare och för andra svårare att läsa en viss
typ av text. En person som har en god schemata har alltså en större möjlighet att begripa en text.
Det tyder på att om författaren och läsare har en förhållandevis lik schemata desto större chans är
det också att textens budskap går igenom (Prins & Ulijn 1998, s. 142). Det är viktigt att förstå att
det inte är de precisa upplevelser som ger en förståelse om den lästa texten. Dessa scheman i minnet
gör det möjligt  att kunna sättas in i  textens handling på grund av relativt  lika erfarenheter och
behöver alltså inte vara identiska med handlingenVidare kan våra kunskaper hjälpa till att förstå de
specifika och viktiga detaljer som texten framhåller (Bråten 2008, s. 32). 

3.2.2 Matematik, lässvårigheter och läsförståelse

Det är svårt  att ha en bra förklaring till  varför elever misslyckas i matematik, eftersom det kan
finnas flera olika bidragande faktorer.  Lässvårigheter och matematiksvårigheter verkar gå hand i
hand enligt  Lundberg & Sterner (2004), men naturligtvis finns det undantag då elever presterar
oerhört  bra i  matematik trots sina lässvårigheter.  Lundberg & Sterner (2004, ss.  1,  3) anser att
lässvårigheter och matematiksvårigheter inte direkt är beroende av varandra utan att det finns någon
bakomliggande faktor som orsakar att beroendet av dem uppstår. En tydligt orsak anser författarna
är bristande läsförmåga som bidrar till lässvårigheter och dessutom matematiksvårigheter, vilket gör
att eleven inte kan visa sina färdigheter. Den bakomliggande faktorn är i detta fall kognition. Här
krävs  det  att  eleven har  god tankeförmåga för  att  förstå  den matematiska texten som presteras
(Lundberg & Sterner 2004, ss. 1, 3). Av alla de fel grundskolelever gör på matematikproven har
nästan 60 procent att göra med läsförståelse. Eleverna har svårt att tolka matematikuppgifterna. De
vet inte vad som eftersöks i uppgiften och väljer därmed fel räknesätt som leder till ett felaktigt
svar. De andra 40 procenten fördelar sig på ett sådant sätt att 15 procent beror på slarvfel och 25
procent på rent matematiska brister (Möllehed refererad i Stenhag 2010, s. 54).

 

Lundberg & Sterner (2004) menar att möjligheten finns att lässvårigheter skulle kunna ge upphov
till matematiksvårigheter. De skriver om de misslyckanden i elevens tidiga år som kan ge upphov
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till  detta.  När  eleven  får  ett  dåligt  möte  med  skriften,  blir  det  en  social  faktor  som påverkar
självbilden. Ju fler misslyckanden desto sämre blir självbilden. Ett ämne som matematik kräver
mycket tålamod och fokus för inlärning. Har eleven inte har god självbild, vilket sänker ens energi,
blir  det  svårt  att  motiveras  till  att  lära  matematik.  Det  kan  också  vara  tvärtom,  att
matematiksvårigheter ger upphov till lässvårigheter, eftersom det är svårt att skilja på vilket som är
den orsakande respektive resulterande faktorn. Lässvårigheter och matematiksvårigheter är alltså
två väldigt samspelta begrepp och som tillsammans ger upphov till en väldigt negativ interaktion,
som presenteras av figuren nedan (Lundberg & Sterner 2004, s. 4).

Enligt Lundberg & Sterner (2004) är ordavkodning viktigt för en god läsare. Läsning ska flyta på
utan att läsaren ska behöva tänka efter vad det är för ord som egentligen står i texten. Att ljuda sig
igenom  den  matematiska  texten  tar  väldigt  lång  tid  och  kan  bidra  till  bristande  fokus  och
motivation. Orden blir ett hinder för elevens förståelse av matematiska textuppgifter och leder till
svårigheter att  lösa problemet. Texthanteringen blir allt svårare vid textökning, eftersom det blir
svårare att memorera texten. Förståelsen går förlorad och hindrar eleven att visa sina matematiska
kunskaper. En jämförelse går att göra med en melodi.  Om melodin är hackig är det svårare att
komma ihåg  melodin  än  om den har  ett  fint  flyt,  vilket  innebär  att  flyt  och  förståelse  har  en
ömsesidig relation (Lundberg & Sterner 2004, s. 5). 

3.2.2.1 Strategier och lässtrategier

Elevers svårigheter att lösa matematiska textuppgifter kan bero på att de har svårt att förstå själva
strukturen  på  problemet  i  textuppgiften.  Det  gör  att  eleverna  har  svårigheter  att  finna  själva
problemet i  uppgiften som ska lösas.  Det här har Bernardo (1999, s. 149) gjort  en studie om i
Filipinerna. Han kom fram till att eleverna får en bättre förståelse och visar bättre lösningsmetoder
med  tanke  på  olika  aspekter.  Två  av  dessa  var  när  (1)  eleverna  fick  textuppgifterna  på  deras
modersmål och (2) när texterna var omformulerade på ett sådant sätt att det som var känt och okänt
var mer tydligt. På detta sätt kunde eleverna lättare se problemets struktur och sedan välja lämplig
strategi för att lösa problemet (Bernardo 1999, s.149). Att endast omformulera (2) textuppgifterna
utan att översätta texten (1) behövde inte vara till  någon fördel  för eleverna som infinner sig i
svårigheter att förstå en textuppgift (Bernardo 1999, s. 160). 

Eftersom själva problemet eller frågan är inbäddade i textuppgiften, är det nödvändigt att först läsa
för  att  kunna förstå  vad  som eftersöks  i  uppgiften och vidare kunna lösa  själva  uppgiften.  De
förkunskaper eleven har påverkar hur texten har uppfattats. Det leder i sin tur till hur eleven svarar.
Svaret blir antingen rätt eller  fel  och beror på läsprocessen,  då svaret omedvetet bygger på hur
eleven själv anser sig har förstått texten. Det är alltså viktigt att ha en god läsförmåga för att genom
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Figur 1. ” Samband mellan lässvårigheter och matematik förmedlas av låg självbild ” (Lundberg & Sterner 2004, s. 
4)



läsning  kunna  förstå  problemet  och  därmed  kunna  lösa  det.  Denna  problemlösningsprocess  är
oerhört viktig, för att kunna klara av att lösa matematiska textuppgifter (Österholm, 2006a, ss.4-5).
Skillnaden mellan en god läsare och en dålig läsare är alltså att en god läsare kommer ihåg själva
strukturen av den lästa texten medan en dålig läsare kommer ihåg detaljer som presenterats.  En
dålig läsare går därmed miste om informationen som finns mellan raderna i texten. Dessa läsare har
också en tendens att  i  en annan ordning återberätta textens handling och  i samma ordning lösa
själva problemet (Österholm, 2006a, s. 8).

”Att lösa olika typer av matematiska uppgifter och problem är nog den vanligaste aktiviteten inom
matematikutbildning. Även om uppgifter och problem kan uppstå och förmedlas på olika sätt, är
nog uppgifter givna i text allra vanligast. Detta gör att läsning och läsförståelse blir en viktig faktor
inom matematik  ” (Österholm, 2006b, s. 1). För att kunna lösa uppgifter krävs enligt Österholm
(2006b) så kallade lässtrategier. Ett sätt att lösa en textuppgift på är att läsa bit för bit och försöka
översätta texten till matematik, på samma sätt som att översätta till exempel en text från spanska till
svenska. Denna lässtrategi syftar till att fokus läggs på orden i texten och inte på texten i sin helhet,
vilket leder  till  att förståelsen  brister.  Till  en  viss  del  går  det  att  använda  den  här  typen  av
lässtrategi, men ibland fungerar det inte då texterna blir mer komplexa och det krävs att se texten i
sin helhet för att förstå den. Problemet med matematiköversättningar är att själva situationen som
presenteras i texten  måste översättas  och inte endast själva texten,  vilket kallas för modellering.
Med en god läsförståelse fångas situationen som presenteras i uppgiften lättare upp och som sedan
kan översättas till matematik och därigenom kunna lösa uppgiften på ett korrekt sätt. Läsförståelsen
har annars inget större syfte om  texten  endast översätts rakt av till matematik, se figur 2 nedan
(Österholm, 2006b, ss. 2-3) . 

3.2.2.2 Symboler

Österholm (2006b) presenterar en studie i sin avhandling, Läsa matematiska texter: Förståelse och
lärande  i  läsprocessen, som  handlar  om  själva  läsprocessen.  Han  undersökte  hur  symboler
påverkade elevernas läsning av en matematikuppgift. Studien visade att läsförståelsen aktiverades,
när  eleverna  läste  en  uppgift  utan  symboler.  De  läste  texten  på  samma  sätt  som  en  vanlig
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Figur 2. (Österholm, 2006b, s. 3)



historietext. Fanns det däremot symboler i den matematiska texten tenderade eleverna att använda
speciella lässtrategier. Eleverna verkade leta efter ”viktiga” begrepp, så kallade ”signalord” enligt
Skolverket (2008a), som skulle hjälpa dem att lösa problemuppgiften (Österholm 2006b, ss. 3-4 och
Skolverket 2008a, s. 20). Skolverket (2008a) skriver att lärare får den uppfattning att eleverna läser
hastigt  igenom  uppgiften  och  har  ett  fokus  på  dessa  signalord,  som ska  ge  dem  ledtrådar  till
beräkningens  utseende,  istället  för  att  de  analyserar hela  texten  och  försöker  förstå  helheten
(Skolverket 2008a, s. 20). Dessa strategier innebar att eleverna inte använde sin läsförmåga, för att
få en förståelse för hela uppgiften och sedan lösa den med hjälp av sin läsförståelse och modellering
(Österholm 2006b, ss. 3-4). 

Det är alltså  inte själva läsandet av symbolerna som skapar problem för elevernas läsförståelse i
matematiska texter  utan snarare själva existensen av symboler i  texter,  då eleverna tenderar att
använda en begränsad lässtrategi (Österholm 2006c, s. 134). Det innebär däremot inte att försöka
undvika  dessa  matematiska ord,  viktiga  ord,  i  matematiska  texter  utan snarare tvärtom. Det  är
viktigt att se till att eleverna lär sig dem istället just på grund av deras nödvändighet i matematik
(Skolverket 2008a, s.17). Lässtrategin att endast koncentrera sig på vilka symboler som finns med i
texten och i princip gissa sig fram till de olika operationer som krävs i textuppgifterna fungerar inte
i alla situationer, speciellt på de högre nivåerna (Österholms 2006c, s. 134). Förutom symbolernas
existens  i  uppgifterna  är  det  även  diagram  och  grafer  som  skapar  problem  för  elevernas
läsförståelse. Detta gäller speciellt vid högre abstraktionsnivå som kräver djupare kognitiv förmåga
(Skolverket  2008a,  s.  11).  Det  betyder  däremot  inte  att  textmängden behöver  öka  för  att
läsförståelsen ska bli allt mer komplicerad för eleverna, enligt PISA-rapportens resultat (Skolverket
2008a, s. 34). De skriver att det snarare är motsatsen, att kortare text bidrar till dålig läsförståelse,
eftersom  de  viktiga  småorden  som  finns  där  för  att  sammanbinda  hela  texten  plockas  bort
(Skolverket 2008a, s. 13).

Österholm (2006b) påstår att symbolernas betydelse är viktigt, för att på bästa sätt kunna förstå och
använda dem. Genvägar bådar i längden inget gott,  eftersom lässtrategier fungerar inte vid alla
tillfällen (Österholm 2006b, s. 4). Att behärska symbolerna leder till att en god förståelse fås över
läsningen och räkningen som minskar risken för slarvfel, missuppfattningar och helt enkelt onödigt
felaktigheter vid lösning av matematiska uppgifter. Författaren uttrycker sig på följande sätt: att lära
sig läsa matematiska texter innebär att lära sig matematik (Österholm 2006b, s. 4).

3.2.3 Språk och kultur

En av orsakerna till  att  eleverna har  svårt att  förstå är att  språket  som de möter i  skolan, i
läromedel  och  i  uppgifter,  ändrar  sig  vid  ungefär  årskurs  4‒6.  Det  blir  mer  avancerat  och
komplicerat och en andraspråkselev som dittills klarat sig relativt bra i skolan står plötsligt inför
nya  och  ibland  övermäktiga  utmaningar.  Samma  resonemang  om  betydelsen  av  att  förstå
innehållet i matematiktexterna, tycks alltså gälla för såväl andraspråkstalare som för enspråkiga,
svensktalande elever. (Skolverket 2008a, s. 9) 

För  att  eleverna  ska  klara  av  dessa  matematiska  utmaningar  är  läraren  nyckeln  till  elevernas
framgång (Skolverket  2008a, s. 9). Det är  viktigt  för eleverna att behärska språket som finns i
matematikuppgifterna, vilket inte går att ta för givet endast för att eleverna läser ämnet svenska i
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skolan.  En  matematiklärare  ska  istället  ha  en  medvetenhet  om  sitt  ansvar,  där  det  även  på
matematiklektionerna krävs att eleverna får en språklig utveckling (Skolverket 2008a, s. 8). 

Det finns både elever med ett annat modersmål (andraspråkselever) och elever med svenska som
modersmål  som  kan  ha  svårigheter  med  läsningen.  Framförallt  blir  det  extra  tufft  för
andraspråkselever, då de måste läsa en text på ett annat språk som även ibland är kulturbaserat.
Texten blir svårförståelig och läsningen går långsamt.  I  matematiska uppgifter  är detta speciellt
viktigt,  för att inte råka missa viktig information (avgörande ord för att kunna lösa en uppgift)
samtidigt som det krävs att komma ihåg de svenska ordens betydelse (Skolverket 2008a, s. 10). Ord
kan dessutom ha olika betydelser vid olika sammanhang, vilket är viktigt att behärska. Detta för att
inte missuppfatta hela uppgiften genom att missförstå matematiska ord, som till exempel: axel -
kroppsdelen axel, bestäm arean – besluta arean, teckna uttrycket – rita m.m. (Skolverket 2008a, ss.
16-17). Dessutom visar internationell forskning att det krävs att behärska 95 procent av alla orden,
för att kunna förstå en text eller i detta fall en matematikuppgift (Skolverket 2008a, s. 29). 

Matematik är unikt med tanke på att det har ett speciellt symbolspråk samtidigt som det använder
det vardagliga språket (Österholm 2006c, s.1). Det tyder på att det finns skillnader mellan språken, t
ex. ”Två äpplen och fem äpplen blir sju äpplen tillsammans uttrycker man i matematiskt språk detta
genom Summan av två och fem är sju” (Skolverket 2008a, s. 16). Ett perspektiv angående språk
och matematik är nämligen att titta på hur språket används i matematik istället för att se matematik
som  ett  eget  språk.  Det  innebär  att  det  naturliga  språkets  användning  studeras  i
matematiksammanhang. Däremot är det specifikt symbolspråket som gör att matematik kan anses
som ett eget språk (Österholm 2006c, s.1). Österholm (2006c) skriver att symbolspråket främst är
ett skriftspråk, vilket gör läsning viktig i matematik. Eftersom läsning är viktig i all kommunikation
vid användning av det naturliga språket, är det inte ett undantag i matematik.  Hur läsning ser ut i
matematik  kan  skilja  sig  åt  och  vara  unikt  i  samband  med  användningen  av  symbolspråket
(Österholm 2006c, s.1)

Betraktas  matematiken som ett eget språk kan ena anledningen vara på grund av de matematiska
symboler  och  termer,  se  avsnitt  3.2.2.2,  (Wadlington  &  Wadlington  2008,  s.  3).  Den  andra
anledningen  har  att  göra  med  noggrannheten  och  sparsamheten  på  överflödig  information  i
textuppgifterna (Skolverket 2008a, s. 18). Det är viktigt att förstå varje del av uppgiften och inte
tappa viktig  information,  för  att  kunna lösa  uppgiften  (Skolverket  2008a,  s.  18).  Det  naturliga
språket (vardagliga språket) menar Skolverket (2008a) skiljer sig från det synsättet eftersom när vi
människor  talar  med  varandra  eller  läser  en  text  med  det  vardagliga  språkinnehållet  upprepas
information på ett eller flera sätt. Vi får därmed flera chanser att uppfatta den respektive eller förstå
texten på ett korrekt sätt. 

Prins & Ulijn (1998) menar på att inte bara språket spelar roll till varför eleverna inte förstår den
matematiska texten. De hävdar att även kulturen är en viktig faktor i diskussionen. De har gjort en
studie just om hur språket och kulturen påverkar gymnasieelevers läsning av matematiska texter i
Sydafrika. Eleverna undervisas på det engelska språket, där det samtidigt är cirka 80 procent av alla
eleverna som har engelska som deras andraspråk. Prins & Ulijn (1998) skriver vidare att om läsaren
måste  läsa  texter  som  inte  är  på  dess  egna  modersmål,  blir  läsningen  ännu  mer  komplex.
Anledningen  till  det  är  att  läsaren  inte  tänker  på  samma  språk  som finns  i  texten  utan  måste
översätta. Tiden blir otillräcklig och ibland finns det till och med inga lätta översättningar på grund
av olika språk- och kulturskillnader. Detta gör att språk och kultur är beroende av varandra (Prins &
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Ulijn 1998, s. 140), och som jag citerar här nedan.

Reading in a second language is not only a matter of language acquisition. It is also a matter of
learning  another  culture.  There  seems to  be  no  language  without  a  culture  and  no  culture
without language. (Prins & Ulijn 1998, s. 143)

Resultatet  från  studien  visade  på  att  i  flera  fall  stämde  antagandet  och  anses  som  något
läroboksförfattare, undervisare och examinationsförfattare borde vara medvetna om (Prins & Ulijn
1998, s. 139). Det innebär att även läromedel spelar roll. Det är viktigt att de konstrueras på ett rätt
sätt för att nå ut till rätt elevgrupp. Detta är även viktigt i Sverige med tanke på det mångkulturellt
samhälle  vi  lever  i.  För  invandrarelever  kan  en  kulturkrock  uppträda  och  elever  faller  i
matematiksvårigheter utan att  det  egentligen behövs. Alltså kan språket sätta stora gränser för att
eleven ska kunna hämta kunskaper och utvecklas. 

3.2.4 Andra orsaker till elevers låga resultat på tester i matematik

Här nedan presenteras andra möjliga faktorer till  elevers  låga prestationer.  Jag diskuterar  bland
annat motivation, förväntningar, ångest, attityder, dyskalkyli och dyslexi. De två senare ämnen är
mer av ett kategoriskt perspektiv, med tanke på att de är persondiagnoser, fast som ändå är viktigt
att ta upp i min rapport. Detta för att i vissa fall kan dessa vara den stora orsaken till att eleven får
svårigheter i skolan. Dyslexi är en diagnos mer inriktat på svårigheter i läsförståelse och läsning
som helhet medan dyskalkyli är mer inriktat på svårigheter i matematik. 

3.2.4.1 Attityder och motivation 

”Matematik  är  en  lek!”  (Ganelius  citerad  i Unenge,  Sandahl  &  Wyndhamn  1994,  s.  18).
Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) påstår att synen gentemot ämnet matematik kan förändras
om matematiken ses som en lek. Vi människor har skapat alla spel och lekar och för att de ska gå att
spela har vi infört regler. Detta för att bland annat fusk inte skulle uppstå. Lika så har vi också
skapat  matematiken fast  till  för  lite  större  syfte,  exempelvis  vid  handel,  som gör  matematiken
humanistiskt. Däremot kallas regler i matematik för axiom eftersom vi har skapat dem, som gör att
de inte är så kallade ”sanningar”. Reglerna eller axiomen finns där för att styra spelet eller i detta
fall matematiken. Det gäller alltså att lära sig dessa för att vara med i leken (Unenge, Sandahl &
Wyndhamn 1994, s. 18). 

Fram till  1600-talet var matematiken mer verklighetstroget,  då matematiken var förknippat med
vardagliga händelser och astronomi. Efter 1600-talet har matematiken utvecklats till något mer och
mer abstrakt och därmed blivit ”symbolernas matematik” (Unenge, Sandahl & Wyndhamn 1994, s.
19). Algebran kom därmed in i matematikens värld, vilket innebär även i vår värld. Detta gör det
viktigt att vissa matematiska kunskaper praktiseras i skolan för  att  förberedas för  det  samhälle vi
lever i (Unenge, Sandahl & Wyndhamn 1994, s. 19).
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Mason (2003, s.74) skriver om elevers attityder till matematiska texter. Hon hänvisar till Schoenfeld
(1983, 1988, 1989) som skriver om hur elever själva skapar begränsningar när det gäller att få
ytterligare matematikkunskaper.  Eleverna  själva skapar  sina egna uppfattningar  om vad som är
nyttigt att lära sig. Det gör att viss kunskap inte inhämtas och uppfattningarna blir till en nackdel för
eleverna.  Fast  det  är  bra att  ha uppfattningar,  som kan underlätta  förståelsen och lättare  kunna
relatera till det matematiska problemet, men som Mason (2003) skriver kan det också visa sig raka
motsatsen och framstå som begränsningar för eleverna. Dessutom skriver hon att eleverna tenderar
att separera skolmatematiken som erfaras inne i klassrummet från den abstrakta matematiken, där
disciplin  krävs  för kreativitet  och upptäckter.  Efter 12 minuter ger eleverna upp med uppgiften
(hemläxa och/eller problem i tester) och anser dem olösbara. Eleverna har uppfattningar om att de
inte ska lägga ner onödig extra tid om uppgiften inte går att lösa efter några minuter. Hur elever
presterar i matematik kan alltså ha just med uppfattningar att göra och här nedan kommer några
punkter från  Garofalo (1989) om elevers uppfattningar om matematiska problem eller  uppgifter
som Mason (2003, s.74) hänvisar till och som jag citerar:

• the difficulty of a maths problem is due to the size and quantity of the numbers

• all problems can be solved by performing one arithmetical operation, in rare cases two

• the  operation  to  be  performed  is  determined  by  the  keywords  of  the  problem,  usually  
introduced in the last sentence or in the question, thus it is not necessary to read the whole  
text of the problem

• the decision to check what has been done depends on how much time is available 

(Mason 2003, s.74)

Efter en studie i en gymnasieskola i sydöstra Italien som Mason (2003, s.79) genomförde fick hon
intressanta resultat just om uppfattningar. En av hennes frågeställningar var om det fanns någon
relation mellan uppfattningar och resultat när det gäller matematik. Det hon kom fram till var att om
eleverna trodde på sin förmåga att klara av komplicerade matematiska problem och såg nyttan och
förståelsen med strategierna, utan att memorera dem och olika regler, ökade elevernas potential till
bättre betyg i matematik.  Med andra ord är  det hur eleven själv uppfattar och litar på sin egen
kompetenskapacitet som bidrar till viljan att anstränga sig för att prestera (Giota 2002, s. 286). 

Däremot  menar  Martino  och  Zan  (2009,  s.  30)  att  kopplingen  mellan  attityder  och
matematikprestationer inte är så enkelt att definiera. De skriver att attityder ofta förknippas i många
studier med sambandet mellan föreställningar, känslor och beteende (prestationer). Det innebär att
beroende på vilka föreställningar eller uppfattningar (negativa/positiva) som finns ger upphov till
vissa  typer  av  känslor  (negativa/positiva),  vilket  leder  till  ett  visst  beteende  (dåliga  eller  bra
prestationer). Däremot är det inte så lätt, påstår Martino och Zan (2009, s. 30), eftersom vi alla
människor är olika och en å samma föreställning kan ge upphov till olika typer av känslor. Det
medför att beteendet inte behöver vara specifikt vid en viss typ av föreställning. Författarna anser
därmed att sambandet mellan attityd och prestation inte är entydigt. Ifall eleven däremot  inte har
positiva föreställningar, genom att inte tro på sin kompetens i matematik, finns risken att eleven
uppträder med ett dålig beteende. Eleven aktiverar inte tänkandet i matematik och ger lättare upp.
Det leder till att eleven antingen väljer att undvika uppgifter, inte svara på dem, eller att chansa
(Martino & Zan 2009, s. 44). Däremot anser författarna att det är viktigt att vara medveten om att
attityder aldrig är oföränderliga (Martino & Zan 2009, s. 27).
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En annan spännande upptäckt Mason (2003) gjorde var att även om eleverna var medvetna om att
hårt arbete lönar sig så gav det inte upphov till goda elevprestationer. En orsak till detta tros vara
motivationen. Trots elevernas medvetenhet om hårt arbete är det något som kanske inte genomförs
och tyder  på  motivationsbrist.  Det här gör att elevers uppfattningar om matematik är viktigt att
undersöka för att förstå de attityder som finns i klassrummet och till elevers prestationer. Det kan
visas att attityderna speglas av uppfattningar som ligger i elevers omedvetenhet och kan med andra
ord  bidra  till  onödigt  dåliga  elevprestationer.  Dessutom  kan  dessa  föreställningar  påverkas  av
läraren. Vilka föreställningar läraren har om i detta fall ämnet matematik och hur ämnet presenteras
(vilka  uppgifter  som  framförs,  hur  bedömningen  genomförs  etc.)  visas  tydligt  via  lärarens
upptränade. Det tyder på att det är viktigt att läraren reflekterar över sitt framträdande och tänker på
att lyfta fram elevernas förmågor, förståelse och färdigheter och framförallt uppskatta dessa delar.
På detta sätt kan elevernas föreställningar om matematik, specifikt disciplinen, möjligen ändras till
det positiva och därmed utvinna mer goda attityder till ämnet (Mason 2003, ss. 82-84).

Motivation skapas och bevaras av förväntningar (Jenner 2004, s. 10). Förväntningar spelar därmed
en  central  roll  för motivationsbegreppet  och  har  forskats  kring  sedan  1960-talet.  Hur
förväntningarnas  inverkar  på  prestationer  är  vad  forskningen  belyser  och  kallas  för
”Pygmalioneffekten” (Jenner 2004, s. 10). Positiva respektive negativa förväntningar från en person
kan påverka en annan person till bra respektive dåliga prestationer (Jenner 2004, s. 20). Dessutom
handlar forskningen om hur förväntningar egentligen skapas och förmedlas. Forskningen har visat
att beroende på vilka förväntningar läraren har på eleven påverkar det elevens självförtroende och
därmed dess prestationer (Jenner 2004, s. 10). Giota (2002) skriver att även förväntningar utanför
skolan (kompisar, föräldrar och framtida samhället som vuxen individ) är bidragande faktorer till
detta (Giota 2002, s. 285). Elever som upplever positiva förväntningar till skillnad från de som inte
gör det får fler chanser att visa vad de går för, genom olika positiva utlåtande. Dessa elever får mer
betänketid vid lärarens frågeställningar men också annan typ av hjälp. Det bidrar till att de elever
med  låga  förväntningar från läraren inte får lika stor möjlighet att visa vad de kan och presterar
därmed lägre. Lärarens förväntningar bekräftas och en ond cirkel startar (Jenner 2004, s. 10). Det
innebär att motivation handlar om vilket bemötande eleven får av läraren. Bemötandet spelar en stor
roll  vid elevens prestationer och har främst inget att  göra med elevens egenskaper (önskan och
strävan) (Jenner 2004, s. 18) . Fast ”det viktiga är inte att man blir sedd - det blir man alltid som
klient, patient eller elev - det avgörande är  hur man blir sedd” (Börjeson (2000) citerad i Jenner
2004, s. 18).

Det är skillnad på motivation och motivation enligt Giota (2002, s. 291). Det finns inre motivation
(s.k. lärandemål, då man lär och utvecklas för sin egen skull på grund av sitt eget intresse och mål)
och  yttre motivation  (s.k.  prestationsmål,  då  man  lär  med  tanke  på  andras  (t.  ex.  lärares och
föräldrars) önskemål eller förväntningar eller att konkurrera med andra för att få ett godkännande).
Dessa två definitioner på motivation har också effekter på elevers prestationer. Beroende på vilken
typ  av  motivation  elever  har  påverkar  det  både  prestationerna  i  skolan  och  ambitionerna  i
skolarbetet. Ju mer av den inre motivation elever har desto större förutsättningar har de att lyckas
både kognitivt och kunskapsmässigt (Giota 2002, s. 291). Det är viktigt att elever lär för sin egen
skull  och  tror  på  sig  själv  och  ”  …  believing  in  their  ability  to  solve  time  consuming maths
problems,  believing  in  the  importance  of  increasing  their  math  ability  and  believing  in  the
usefulness of math in everyday life, are all assumed to be related to the motivation to learn to solve
mathematical problems ”(Maison 2003, ss. 74-75). Om eleverna inte har eller utvecklar tilltro om
sig  själv  och  sin  förmåga  i  matematik  kan  det  leda  till  matematikångest (Unenge,  Sandahl  &
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Wyndhamn 1994, s. 23), som diskuteras närmare i nästa avsnitt.

3.2.4.2 Stress och ångest

Enligt  Sjöberg  (2006,  s.147)  har  stress  en  tendens  att  skapa  problem  för  elever  redan  vid
mellanstadiet och som stärks vid upprepande misslyckanden ju äldre de blir. Barn vid en tidig ålder
kan redan då identifiera vilka som är bra respektive dåliga i matematik (Wadlington & Wadlington
2008, s. 3). Flickor upplever stressfaktorn mer än vad pojkar gör i skolan och den stiger med åldern,
vilket gör att framför allt kvinnor upplever mer stress (Sjöberg 2006, s. 147). Sjöberg (2006) skriver
också att skolverket därmed antyder att stress är något som upplevs mer och mer hos elever. Främst
är  det  elever  i  matematiksvårigheter  som  upplever  stress  på  grund  av  att  matematik  är  ett
prestigefyllt  ämne  i  skolan  (Sjöberg  2006,  s.  148).  När  stress  utvecklas  vid  en  tidig  ålder  i
matematik och skapar oro som bidrar till dåliga attityder till ämnet blir det svårt att få bort känslan
senare (Sjöberg 2006, s. 148). Det är också viktigt enligt Wadlington & Wadlington (2008) att tänka
på att elever inte behöver ha matematiska funktionshinder för att uppfatta sig själva som dåliga i
matematik. Författarna menar att det inte går att sätta ett likhetstecken mellan matematikångest och
funktionsnedsättning.  Alla  individer  kan  utveckla  denna  känsla  och  därmed  vilja  undvika
matematik, vilket kan leda till matematikångest av olika styrkor. (Wadlington & Wadlington 2008,
s. 3). 

Vid  flera  misslyckanden i  matematikämnet  i  skolan  påverkas  själva  erfarenheten av matematik
negativt och det är just i samband med olika prov- eller testtillfällen som denna negativa upplevelse
träder fram bland elever, enligt Sjöberg (2006). Det är främst flickor som har dessa upplevelser på
grund  av  att  testerna  uppfattas  som  ett  tävlingsmoment  i  matematik.  Trots  dessa  negativa
erfarenheter som tyder på att flickor har större ängslan i matematik innebär det inte att de presterar
sämre än pojkar. Författaren menar att det är deras öppenhet till deras känslor som gör att de inte
undviker ämnet  kan  prestera. Däremot tenderar flickorna att få dåliga resultat om majoriteten är
pojkar  vid  provsituationer  och  andra  konkurrensbaserade  tillfällen.  Det  visar  på  att  flickornas
ängslan  är  större  än  pojkars  och  att  klassens  könsindelning  spelar  roll  för  tjejernas
matematikprestationer (Sjöberg 2006, s. 150).

Internationell forskning inom stress och ångest har fått större utrymme och är främst inriktad på det
dåliga förhållandet, fyllt av oro och ovilja, eleverna har gentemot ämnet matematik (Sjöberg 2006,
s.  148).  Höga  nivåer  av  matematikängslan  kan  bidra  till  dåliga  prestationer  i  matematik,  men
innebär inte att samma sak skulle gälla för de lägre nivåer. Låga nivåer av matematikängslan kan till
och med ha en positiv inverkan på matematikinlärningen. Vilken attityd elever har till matematik är
främst  kopplat  till  begreppet  ångest  som i  sin  tur  bidrar  till  i  vilken  utsträckning  eleven  har
möjlighet att få kunskaper i matematik. Ju högre motvilja och oro desto sämre blir attityden, som
gör att eleven skapar ett avstånd till ämnet och försvårar sin matematikinlärning (Sjöberg 2006, s.
149).  Det  kan  bidra  till  att  eleven  inte  är  redo  för  provet  och  hamnar  i  en  stressituation  vid
provtillfällen,  vilket förekommer  ofta  bland  elever  i  matematiksvårigheter.  Det  gör  att  eleven
misslyckas på proven och kan därmed leda till att eleven blir omotiverad till matematik och väljer
då att allt mer minska sin ansträngning i ämnet (Sjöberg 2006, s. 153). Dessutom upplever elever
enligt Sjöbergs (2006, s. 154) longitudinellt empiriska studie en typ av hårdhet  i  samband med
matematik. Matematik blir stressrelaterat på grund av dess noggrannhet,  vilket gör det svårt  för
eleverna att prestera bra och misslyckandets chanser på matematikproven ökar. 
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3.2.4.3 Dyskalkyli

Även om det anses att elevers svårigheter i matematik har mycket att göra med faktorer i elevens
omgivning finns det naturligtvis medicinska, neurologiska och psykologiska faktorer som kan ha en
påverkan. Det är begreppet dyskalkyli som oftast inom forskning förknippas med dessa tre faktorer
och är ett synsätt baserat på det kategoriska perspektivet (Sjöberg 2006, s. 95). 

Dyskalkylibegreppet  verkar  vara  en  internationell  trend  för  förklaringar  till  elevers
matematiksvårigheter. Lärare vill ha någon begriplighet om elevers matematiksvårigheter och att ha
en klar och begränsad diagnos som går att sätta fingrarna på skulle underlätta  lärarnas förståelse
(Sjöberg 2006, s. 92). Dyskalkyli är ett stort begrepp med en stor forskning kring och har troligtvis
fått inspirationen från dyslexiforskningen, som blivit ett stort forskningsområde (Sjöberg 2006, s.
92).  Däremot  verkar  dyskalkyli  mer  odefinierat,  vilket  innebär  svårigheter  för  användning  vid
diagnostisering av elever. ”En förklaring kan vara att området intresserar och engagerar många olika
yrkesgrupper. Där finns läkare och neuropsykologer, där finns lärare och elevvårdspersonal, och där
finns inte minst föräldrar till de barn som inte lyckas med skolmatematiken” (Sjöberg 2006, s. 95).
Det innebär att om en elev har diagnosen dyskalkyli är det svårt att riktigt veta vilka svårigheter
eleven  besitter.  Kunskaperna  inom området  verkar  därmed  inte  vara  tillräckliga  för  att  kunna
förklara denna stora mängd elever som infinner sig i matematiksvårigheter (Sjöberg 2006, s. 240).
Det innebär svårigheter att vid diagnostisering använda dyskalkylibegreppet som en diagnos för att
förklara elevers matematiksvårigheter. 

3.2.4.4 Dyslexi

En annan förklaring till matematiksvårigheter, utifrån det kategoriska perspektivet, är att eleven har
dyslexi. Dyslexi eller ”specifika läs- och skrivsvårigheter” handlar om att personen eller eleven har
svårigheter med skrivna ord (Høien & Lundberg 1999, sid.10). En person med dyslexi kan ha svårt
att  förstå  det  som  läses  och  den  orsakande faktorn  till  det  är  dålig  ordavkodning.  Det  gör
förståelsesvårigheterna sekundära (Høien & Lundberg 1999, sid. 146).  I matematik läser  man  sig
fram till själva problemet och försöker förstå det inbäddade problemet i den matematiska texten.
Detta  blir  en utmaning för en  elev med dyslexi eftersom själva läsningen och ordavkodningen är
både energi- och tidskrävande. Det innebär att tolkningsarbetet inte får tillräcklig mental fokus från
eleven och det hela leder till att förståelsen går förlorad (Høien & Lundberg 1999, s.146). För att
komma runt problemet skulle eleven till exempel kunna få den matematiska texten uppläst och låtas
koncentrera sig på att försöka förstå själva problemet.  I vissa fall fungerar inte den här metoden
eftersom förståelsesvårigheter inte alltid behöver bero på avkodningssvårigheter, utan kan även bero
på fonologiska svårigheter (Høien & Lundberg 1999, s. 146) 

Anledningen till att en person med dyslexi har svårigheter i läsförståelse antyder författarna är en
kombination av fonologiska svårigheter och avkodningssvårigheter. Genom tester som endast mäter
hörförståelsen  visade  det  sig  att  elever  med  dyslexi presterade  sämre  än  de  normalläsande
jämngamla  eleverna.  Det  innebär  att  elever  med  dyslexi  har  en  sämre  hörförståelse  och
ordavkodning. För att läsa en matematisk text krävs en god fonologisk färdighet,  eftersom den
verkar påverka både ordavkodningen och förståelseprocessen (Høien & Lundberg 1999, sid.146-
147).

Det är viktigt att veta att barn eller elever med dyslexi oftast får ett tidigt bakslag, då de inser att
läsningen är svårt.  Risken finns att  de  lätt ger upp och upplever en misstro till sitt eget lärande,
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vilket innebär dålig självbild. Det leder till  att dessa elever utvecklar ett motstånd och undviker
läsning. Eftersom mycket handlar om läsning och förståelse av texter i skolan och i matematiken
gynnar detta  förhållningssätt till texter inte eleverna på något sätt, utan eleverna får istället ännu
större svårigheter att förstå texter. Att låta en elev med dyslexi undvika läsning gör att eleven halkar
mer och mer efter och får inte utveckla erfarenheter och kunskaper som behövs för att få en god
läsförståelse. Läsaren och texten måste vara samspelta för att en förståelse ska kunna nå fram till
själva läsaren (Høien & Lundberg 1999, s. 147)

3.3 Svenska elevers matematikkunskaper nationellt och internationellt

Det  är  ingen  nyhet  att  elever  presterar  allt  sämre  i  matematik.  Studier  både  nationellt  och
internationellt  kan  påvisa  detta.  Den  svenska  skolan  har  genomgått  många  förändringar  där
läroplaner,  kursplaner,  timplaner  samt  nya  betygssystem  förändrats  under  de  två  senaste
decennierna. Sterner och Lundberg (2002, s. 3) skriver att betygssystemet under 90-talet  har  gått
från 1-5-skalan till  fyra  möjliga betyg, IG, G, VG och MVG. Det  har  dessutom ännu en gång
ändrats till F-A-skalan. Detta göra att även betygskriterierna och de nationella proven har förändras.
Samtidigt som dessa förändringar sker minskar elevernas prestationer i skolan. År 2001 var det 13
procent  av  alla  elever  i  årskurs  9  som fick  underkänt  i  matematik  på  ämnesprovet  (nationella
provet) (Sterner & Lundberg 2002, s. 4) och år 2007 var det 16 procent som blev underkända i
matematikämnet (Skolverket, 2008b). Nu senaste våren 2011 var det 19,3 procent elever som inte
klarade  ämnesprovet  (Skolverket,  2011a).  Meningen  med  dessa  ämnesprov  är  just  att  se  hur
eleverna ligger till kunskapsmässigt vid grundskolans slut. Genom att se denna utveckling skapar
det oro hos många människor.

Internationellt är Sverige med i flera olika studier som kritiskt undersöker elevers kunskaper. De två
mest omtalade studier när det gäller matematik är PISA och TIMMS. TIMMS granskar kunskaper i
matematik  och naturkunskap i  årskurs  4 och 8,  medan PISA baserar  sin  studie  på 15-åringars
kunskaper i matematik, läsförståelse och naturkunskap. Eftersom jag har valt att titta på elever som
precis börjat gymnasiet och titta på mönster mellan matematiksvårigheter och läsförståelse kopplat
till slutbetygen i Matematik A var PISA-studien lämplig att framhäva i mitt arbete.

PISA-studien bygger på att undersöka hur väl rustade eleverna är i årskurs 9 för att möta framtiden,
där gymnasieskolan är närmast, i jämförelse med andra deltagande länder. Studien startade år 2000
och genomförs var tredje år (Skolverket, 2011b). Vid varje tillfälle har studien ett visst fokus på
antingen matematik, läsförståelse eller naturvetenskap. År 2000 var det läsförståelsen och därefter
år  2003  var  matematik  och  år  2006  var  det  naturvetenskap.  Sedan  år  2009  var  det  återigen
läsförståelsens tur (Skolverket, 2011b), vilket innebär att år 2012 var fokus på matematik.

Den senaste rapporten som finns från PISA-studien är från år 2009 som 66 länder deltog i. Denna
rapport indikerar att sedan PISA-projektet startade (år 2000) har svenska elevers resultat försämrats
i alla de tre områden, läsförståelse, matematik samt naturkunskap (Skolverket, 2010, s. 142). Endast
på matematikresultaten var det 22 procent av eleverna som inte presterade och därmed inte ansågs
rustade inför framtiden. Samtidigt var det 12 procent av eleverna överpresterade. Det tyder på att
var femte elev i den svenska skolan har dåliga chanser och var tionde elev har goda chanser att klara
sig i det framtida vuxenlivet. Sverige är ett av de fyra länder som försämrats drastiskt, där resultatet

19



och likvärdigheten inte är så som det var tidigare. Försämrad likvärdighet innebär att skillnaden
mellan de hög- och lågpresterade elever har ökat samt hög- och lågpresterande skolor. Sverige har
tidigare varit över genomsnittsvärdet och nu ligger svenska elevers resultat på genomsnittsvärdet i
matematik och läsförståelse och under genomsnittsvärdet i naturvetenskap. Det har därmed visat sig
att Sverige från att ha det mest likvärdiga skolsystemet har lett till att vara ett genomsnittsland med
tanke på likvärdighetsaspekten under 2000-talet (Skolverket, 2010, ss. 7-8).

3.4 Teoretisk utgångspunkt

Min utgångspunkt i arbetet var,  såsom det under tidigare forskning (avsnitt 3.2) lyftes  fram, att
läsförståelsen har en påverkan på elevers matematikprestationer. Av de forskare som lyftes upp har
jag främst influerats av Österholms (2006) studier. Han har genom egen forskningen kunnat visa att
elever lär  sig  matematik om  de lär  sig  läsa  matematiska  texter  (Österholm  2006b,  s.  4).
Matematikuppgiften  har  själva  problemet  inbäddat  i  uppgiften,  vilket gör  läsningen  viktig.
Författaren menar att det är viktigt att först och främst ha en läsförmåga och sedan även kunna
förstå  problemet  för  att  kunna  lösa  det  (Österholm  2006a,  ss.4-5).  Det  gör  att  jag  anser
läsförståelsen  som en viktig aspekt inom matematiken.  Slarvas det  med läsningen går förståelsen
förlorad och det blir svårt att lösa matematikuppgiften. 

Österholm  menar  att  elever  tenderar  att  läsa  slarvigt  och  fångar  endast  upp  de  så  kallade
”symboler”, som finns i matematikuppgiften, istället för att se texten som en helhet. Att ta hänsyn
till  helheten  betyder att  läsning  mellan  raderna  sker  och  hela  den  situation  som  utspelar  sig  i
uppgiften  går  att  tolka (Österholm,  2006a,  s.  8).  Just  detta  kopplar  jag  direkt  till  mina  egna
erfarenheter där jag uppmärksammat elevernas strävan efter att fort få fram det rätta svaret. De
brukar kika på de siffror som finns i  uppgiften och på något sätt  använda sig av en eller  flera
räknesätt för att få fram svaret. Eleverna gissar sig fram och vet inte egentligen varför de räknar så
som de räknar. Naturligtvis finns medvetenheten om att andra faktorer kan inverka på elevers dåliga
matematikprestationer, som jag presenterat under tidigare forskning. Fast i den här studien studeras
matematik- och svenskdiagnoser vilket gör läsförståelsefaktorn mer intressant. 
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4. Metod
Under  kapitlet  presenteras  först  mina  metoder  till  undersökningen.  Därefter  följer  urvalet,
datainsamling, genomgörande och bearbetningsmetoder. Sedan eftersom jag hade en del bortfall i
undersökningen valde jag här att ha det under en egen rubrik. Vidare presenteras bakgrunden för
svensk- och matematikdiagnosen för en bättre förståelse främst  av deras utformning. Därefter tar
jag upp de etiska aspekter jag beaktade under undersökningen. Till sist redogörs metodkritiken och
studiens reliabilitet.

4.1 Metodval

Till studien valde jag att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder. Båda metoder ansågs 
behövas för att jag skulle kunna få svar på mina frågeställningar. Den kvantitativa metoden skulle 
besvara de två första frågorna och kvalitativa metoden skulle besvara den tredje frågan. Dessutom 
anser jag att det är bra att använda sig av flera olika metoder för att få en bra studie, fast det är 
viktigt att de är relevanta. Undersökningar som använder sig av flera metoder innebär triangulering, 
vilket resulterar till att resultaten får en större tillförlitlighet (Bryman 2011, s. 354). Triangulering 
används dessutom allt mer i undersökningar där både kvalitativa och kvantitativa metoder används 
för att resultaten ska dubbelkontrolleras. Kvantitativ synvinkel används för att bekräfta kvalitativa 
resultat och tvärtom (Bryman 2011, s. 354, 358).

Den kvantitativa metoden användas i denna studie eftersom undersökningens syfte var just att titta 
på diagnoserna i matematik och svenska och slutbetygen i Matematik A, som redan var ett 
dokumenterat material och redo att granskas. Dessutom var min ena kvalitativa metod i form av 
intervjuer med matematiklärare en självklar del i studien. Detta för att studien främst gynnar dem i 
praktiken. Att intervjua matematiklärare hjälpte mig också att få en bild av hur de jobbar med och 
kring matematikdiagnoserna men också för att få deras synpunkter på läsförståelsens inverkan på 
elever i matematiksvårigheter. Den andra kvalitativa metoden, en gruppdiskussion kring mitt 
resultat med två insatta personer i studien (en speciallärare och chefsrektorn), valde jag att använda 
för att få en bra analys.

Jag har valt att analysera min empiri hermeneutiskt. Hermeneutiskt synsätt har sitt ursprung vid 
analys av texter. Texterna ska tolkas på ett sådant sätt att textens mening utifrån författarens 
perspektiv, där kontexten blir en viktig faktor (Bryman 2011, ss. 507-508). Jag har tittat på olika 
delar i det empiriska materialet för att försöka få en helhetsbild av resultatet. Detta för att flera olika 
sammanställningar och mätningar kunde göras. Däremot baserade jag undersökningen mer på en 
viss del, elever i matematiksvårigheter, för att försöka förstå dessa svårigheter. Jag var dessutom 
inte ute efter några sanningar, eftersom en elev skiljer sig från en annan samt årskullar från 
årskullar. Det jag var ute efter i min undersökning, med hjälp av mina metoder, var att hitta en 
möjlig förståelse till varför elever misslyckas i ämnet Matematik A. 
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4.2 Urval

Undersökning  gick  främst  ut  på  att  hitta  någon  koppling  mellan  matematik-  och
svenskdiagnosresultaten (läsförståelsedelen) och jämföra med slutbetyget i Matematik A för elever i
matematiksvårigheter. Populationen bestod av 235 elever, som gick sitt första år på gymnasieskolan
läsår 2010/2011, varav totalt 150 elever var med i undersökningen med tanke på efter olika bortfall
(inte inlämnade diagnoser från lärare och elever som inte gjort en eller båda diagnoser).

Intervjuerna som genomfördes var av en kvalitativ samt strukturerande karaktär.  Respondenterna
var tre lärare från följande program:

• Lärare  1 undervisade  på  teknikprogrammet  (TE),  naturprogrammen  (NV)  och  El-  och
energiprogrammet (EC). 

• Lärare 2 undervisade på programmen: Rädd, skydd och säkerhet (RS(S)), teknik (TE). 

• Lärare 3 undervisade på Omvårdnadsprogrammet (OP), Barn- och fritidsprogrammet (BF)
och El- och energiprogrammet – Dator- och kommunikationsteknik (ECDA)

4.3 Datainsamling

Matematik- och svenskdiagnoserna och slutbetygen i Matematik A fanns redan dokumenterade på
skolan  och  som  jag  fick  ta  del  av.  Jag  fick  ta  del  av  elevernas  svarsblanketter  på
matematikdiagnosen och även själva matematikdiagnosen, men när det gäller svenskdiagnoserna
fick  jag  endast  resultaten  i  läsförståelsedelen  och  diktamen,  både  poäng-  och  staninemässigt.
Chefsrektorn och specialläraren på  skolan  hjälpte  till  vid  datainsamlingen för  att  få  så  mycket
material som möjligt. 

Intervjuerna som genomfördes bestod av 12 självkonstruerade frågeställningar, se bilaga 1, varav
den första  frågan fanns med syftet  att  hålla  koll  på intervjurespondenterna och tydligt  se  vilka
program de undervisar på. De följande fyra frågorna, 2-5, berör matematikdiagnosens utformning
och användning, för att få reda på lite mer information om själva matematikdiagnosen. Nästa tre
frågorna, 6-8, berör dåliga elevresultat på matematikdiagnosen för att få fram lärarnas åsikter om
det  men också  allmänt  om elever  i  matematiksvårigheter.  De sista  fyra  frågorna,  9-12,  är  mer
inriktade på att få reda på lärarnas synpunkter på kopplingen mellan matematik och svenska och hur
de ser på ett samarbete med svensklärare för att ge stöd åt elever med matematiksvårigheter. Alla
dessa frågor, förutom den första, har sitt syfte att hjälpa mig svara på den sista frågan bland mina tre
frågeställningar till själva undersökningen.

Den sista datainsamlingen, gruppdiskussionen, genomfördes med hjälp av en agenda, se bilaga 2.
Agendan konstruerades på ett sådant sätt att chefsrektorn och specialläraren först skulle komma
underfund med deras tidigare funderingar för att sedan kunna dela med sig av sina nya tankar efter
min presentation av resultatet. 
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4.4 Genomförande

Vid insamlingen av det färdiga materialet fick jag, som tidigare nämnt, ta hjälp av chefsrektorn och
specialläraren,  eftersom  lärarna  på  respektive  program  hade  hand  om  materialet.  Dock  hade
chefsrektorn redan de samtliga slutbetygen. Allt material var inte till mitt förfogande på grund av
ovissheter. När  de  material  som  var  till  mitt  förfogande  var  insamlade  hjälptes  jag  och
specialläraren åt  att avkoda alla namnen för hand på skolan,  då de tyvärr inte  kunde ordna det
elektroniskt.  Avkodningen  gjordes för  att  skydda  elevernas  identitet,  eftersom  de  inte  blivit
tillfrågade att medverka i undersökningen men också av den anledning att materialet kan försvinna
och hamna i  fel  händer.  Efter  avkodningen för  att  få  struktur  och en helhetsbild  på  materialet
användes ett exceldokument, där varje persons uppgifter (program och kön), resultat på matematik-
och svenskdiagnosen och slutbetyget fanns med.

Innan det var dags för intervjuerna fick jag namnen på de lärare som hade undervisat eleverna i min
undersökning av skolans chefsrektor. Sedan samtalade jag med varje lärare, antingen via telefon
eller  personligen,  för  att  berätta  om  mitt  examensarbete  och  min  studie  och  höra  om  de  var
intresserade att ställa upp på en intervju. Efter att alla tre godkände sitt deltagande bestämdes en
tidpunkt för tre enskilda intervjuer. Intervjuerna var både strukturerade och kvalitativa. Skillnaden
mellan dessa två intervjutyper är att en strukturerad intervju har fasta frågor och till viss del till och
med fasta svarsalternativ medan en kvalitativ intervju är helt tvärtom då frågorna anpassas beroende
på respondentens svar (Johansson & Svedner 2006, s. 43). För att en intervjuare ska få så utförliga
svar som möjligt  menar författarna att det  krävs att frågorna anpassas.  I  mina intervjufrågor finns
några fasta frågor som gör att mina intervjuer blir av en strukturerad karaktär.  Samtidigt var jag
öppen för följdfrågor som gjorde intervjuerna också kvalitativa.  Under intervjuerna användes ett
inspelningsprogram på datorn, där jag samtidigt hade mina intervjufrågor. Varje intervju  varade i
cirka 30 minuter. 

Gruppdiskussionen med chefsrektorn och specialläraren bokades först in via e-post. Sedan följdes
agendan, se bilaga 2. Eftersom mötet nästan  varade en timme hann jag inte med precis allt som
fanns på agendan. Jag hann visa första delen av resultatet, kopplingen mellan diagnosresultaten och
slutbetyget  i  Matematik  A,  men  inte  resultatet  av  den  mera  ingående  studien  på
matematikdiagnoserna.  Det  har  därmed gjort  deras  åsikter  och  funderingar  begränsade  och har
därmed  givit  mig  mindre  analysmaterial.  Mer  tid  fanns  tyvärr  inte  till  förfogande.
Gruppdiskussionen spelades in och varade i cirka en timme.

4.5 Databearbetningsmetoder

I min studie har ett exceldokumet används för bearbetning av diagnosmaterialet och slutbetyg, där
alla värden har införts för varje elev och olika diagram har gjorts i det. Efter att ha skrivit in allt i
dokumentet var det lättare att hålla reda på varje elev och genomföra de mätningar  som skulle
göras.  Vid  bearbetning  av  materialet  utgick  jag  ifrån  matematikdiagnoserna  för  att  främst
koncentrera mig på elever i matematiksvårigheter. Genom att utgå ifrån de lägre elevresultaten på
matematikdiagnoserna,  hälften  eller  mindre  rätt,  kopplade  jag  dem  med  resultaten  på
svenskdiagnoserna  och  slutbetygen  och  letade  efter  mönster  jag  kunde  hitta  mellan
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matematiksvårigheter och läsförståelse. Jag tittade även på de olika programmen eleverna gick på
om det hade någon roll i min undersökning men det visade sig inte göra det. Dessutom försökte jag
även  att  utgå  ifrån  lägre elevresultat  på  svenskdiagnoserna  för  att  försöka  lokalisera  elever  i
matematiksvårigheter men även det ledde ingenvart. 

Efter  intervjuerna  med  matematiklärarna och  gruppdiskussionen  med  chefsrektorn  och
specialläraren behandlades det inspelade materialet på olika sätt. Intervjuerna transkriberades och
sedan  sammanställdes  för  alla  tolv  intervjufrågor,  se  bilaga  1,  medan  gruppdiskussionen
sammanställdes direkt utan transkribering för varje fråga som fanns med i agendan, se bilaga 2. 

4.6 Bortfall

Det  var  mycket  bortfall  vid  insamlingen av  materialet  till  min  undersökning.  Som jag  tidigare
nämnt  ville  jag få  tag på  elevernas  resultat  på  matematikdiagnosen,  läsförståelsediagnosen och
slutbetyg i Matematik A. Totalt kunde jag ha haft med 235 elever i undersökningen eftersom det var
antalet elever som slutförde kursen på gymnasieskolan. Det tyder på att Matematik A-betygen från
eleverna var lätt att få ta del av. Sedan var det bara att samla in de efterfrågade diagnosresultaten
från samtliga matematik- och svensklärare som undervisade dessa elever. Fast redan vid start av
insamlingsprocessen uppstod komplikationer. Det var inte alla lärare som gav sitt samtycke till detta
vilket gjorde att jag inte kunde ta del av flera matematikdiagnoser. Av alla matematikdiagnoser jag
skulle ha kunnat få in saknades en tredjedel. Det gjorde att 155 elevresultat kunde vara med i min
undersökning, se bilaga 3. 

På  grund av  bortfallet  fick  flera  elever  med icke  godkänt  Matematik  A-betyg inte  vara  med i
undersökningen. Totalt var det 22 elever (9 procent) som fick ett underkänt betyg av alla de 235
elever som avslutat kursen. Ett antal elever gjorde senare en prövning och i detta fall var det tre
elever som lyckades via  den processen att  bli  godkända. Efter  bortfallet  var det  13 elever  (8,5
procent) med ett underkänt betyg i kursen kvar i för min undersökning av totalt 155 elever som
gjorde matematikdiagnosen. 

Vid  insamlingen  av  svenskdiagnoser  lyckades  jag  mycket  bättre,  då  jag  fick  in  resultaten  av
samtliga svensklärare. Av svenskdiagnosernas resultat saknades endast 23 stycken och anledningen
till bortfallet var att eleverna inte hade gjort diagnosen. Även om jag hade det mesta av materialet
från  läsförståelsesidan  kunde  jag  inte  använda  alla  eftersom  jag  inte  kunde  jämför  dem  med
matematikdiagnosernas elevresultat. På grund av det var de två sista programmen i bilaga 3, BF och
TEA, tonade och kunde därmed inte medverka i undersökningen. Utifrån de program som gick att
analysera var det 16 bortfall, varav 11 av dessa elever hade heller inte gjort matematikdiagnosen.
Alltså var det bland de 23 bortfall 5 elever som kunde ha varit med i undersökningen. Jag hade
deras resultat på matematikdiagnosen men saknade svenskdiagnoserna. Det gjorde att jag till slut
hade 150 elever kvar och som kunde vara med i min undersökning. Dessutom var det av dessa 16
bortfall två elever som fick underkänt i Matematik A. Därmed kunde ytterligare två elever som fick
underkänt i kursen inte medverka i undersökningen. Detta gav mig i slutändan 11 elever, att kunna
titta närmare på.
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4.7 Presentation av svenskdiagnosen

Diagnosen skolan använder är nationell och är alltså inget skolan själva utformar till skillnad från
matematikdiagnosen. Den typ av diagnos som används heter LS – Klassdiagnoser i Läsning och
skrivning för högstadiet och gymnasiet.  Med hjälp av de här diagnostiska materialen kan lärare
redogöra och få en förståelse för elevens färdigheter i läsning och skrivning. Det ger skolan en
möjlighet att snabbt upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter och dessutom ge de elever med
grava  svårigheter  rätta  och  individuella  åtgärder.  En  öppenhet  kring  olika  läsmetoder  och
inlärningsstrategier från  lärarnas sida krävs för att detta ska vara möjligt. Varför detta skulle vara
viktigt är inget konstigt med tanke på att vi alla människor är olika och ju äldre vi blir desto mer
orsaker finns att ha i åtanke vid studier om orsakerna till problemen som finns. Detta är något att
tänka på som undervisande lärare för äldre  elever.  Dessutom är det  viktigt  att  veta  om att  alla
svårigheter är exklusiva, samtidigt som alla elever är egna individer (Johansson 2004, ss. 9-13).

Det finns fyra olika delar  i LS-testet  att använda sig av för att få reda på elevernas färdigheter i
läsning och skrivning. Dessa fyra delar benämns följande: Diktamen, Avläsning-ord och Avläsning-
nonsensord,  Ordförståelse  och  Läsförståelse.  På  skolan  som  undersökningen  utfördes  på
genomfördes  endast  två  delar,  Diktamen och Läsförståelse.  Resultaten  dokumenterades  med så
kallade staninepoäng.  En stanineskala är  en niogradig skala där testpoängen fördelas procentuellt
(se bild 1). Staninevärden kan jämföras med varandra och ge en möjligheten till analys av elever
med bristande färdigheter i läsning och skrivning.  Resultaten från  en niogradig  skala  överförs  till
hur många poäng man får på det diagnostiska deltestet  avgör  vilket staninevärde man får. Ju fler
poäng desto högre staninevärde. (Johansson 2004: s. 41)
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Bild 1: Procentuell fördelning av staninevärden. (Johansson 2004, s. 42)



Till min undersökning användes endast  resultatet från  deltestet Läsförståelse. Det fanns tre olika
läsförståelsetester (svenskdiagnoser) att använda. Vilken som användes beroende på vilken årskurs
och program (yrkesprogram eller studieförberedande program) eleverna gick i. Däremot var alla tre
testen utformade på samma sätt. Eleverna fick ett häfte med texter och en blankett. Texterna skulle
läsas där två frågor till varje text fanns och eleven skulle kryssa rätt svar på blanketten. Frågorna var
densamma för varje text. Den första frågan handlade om att välja lämplig rubrik till texten, varav en
var rätt av fem alternativ. Den andra frågan handlade om att välja rätt påståenden till texten, varav
flera kunde vara rätt av sex möjliga svarsalternativ. Det som skiljde testerna åt var delvis mängden
texter  och  därmed  maxpoängen  men  också  ordningen  på  texterna,  eftersom  de  hade  olika
svårighetsgrad. Gymnasieskolan  i  min undersökning använde testet  Läsförståelse II med 36 som
maxpoäng och fördelningen mellan poängen och staninevärdet såg ut på följande sätt:

Staninepoäng
(testresultat)

Staninevärde Staninepoäng
(testresultat)

Staninevärde

0 - 11 1 26 - 27 6

12 - 15 2 28 - 29 7

16 - 19 3 30 - 31 8

20 - 22 4 32 - 36 9

23 - 25 5 - -

Tabell 1: Staninevärdetabell för Läsförståelse II. (Johansson 2004, s. 155)

4.8 Presentation av matematikdiagnosen

Matematikdiagnosen gymnasieskolan använde vid skolstart för nykomlingar, årskurs ett, var deras
egna sammanställning av fyrtio uppgifter. Diagnosen innefattade fem blad av alla de moment från
grundskolan (aritmetik, procent, geometri och algebra). Maxpoäng var 60 poäng, varav 30 poäng
var gränsen till ett godkänt resultat. Svaren skrev eleverna på ett separat blad. Diagnosen utfördes
klassvis och resultatet sammanställdes av den ansvarige, för att jämföra klasserna och programmen
men även jämföra med tidigare förstaårselever.  Diagnosen görs främst för att se vad det  är  för
matematiknivå  i  klassen  som  lärare  ska undervisa.  Tiden  för  diagnosen  var  begränsad  till  60
minuter,  men en  del  lärare  förlängde  tiden  beroende  på  elevgruppen  de  hade.  Mer  ingående
information  om  matematikdiagnosen  finns  under  sammanställningen  av  lärarintervjuerna  (se
delkapitel 5.2).

4.9 Etiska aspekter

Johansson & Svedner (2006) skriver att respekt för deltagarna i undersökningen är viktigt att ha.
Genom att visa respekt  ger i utbyte det viktiga förtroendet rapportskrivaren behöver för att få en
validitet i sin studie. Författarna tar upp flera  aspekter på den respekt deltagare förtjänar, där jag
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anser två av dem som viktigast. Den ena är deltagarnas skyddade anonymitet och den andra punkten
handlar om deltagarnas rättighet att i förväg få veta den ämnade intervjumetoden och syftet med
undersökningen (Johnsson & Svedner 2006, ss. 29-30). Detta var något jag var noga med i min
undersökning. Eftersom jag inte skulle intervjua eleverna räckte det med att avkoda det granskade
materialet för att skydda deras identitet. För att skolan skulle försäkra sig om att detta görs skulle
avidentifieringen göras på skolan tillsammans med en ansvarig, i detta fall specialläraren. Vidare för
att kunna genomföra bra intervjuer och gruppdiskussion samtalade jag antingen via telefon, e-post
eller  personligen  med  deltagarna  innan  intervjun  för  att  förbereda  dem  för  det  kommande.
Dessutom försäkrade jag dem även efter intervjun att bandinspelningen skulle raderas så fort arbetet
var klart. Genom att skydda eleverna och lärarna skyddas också skolan, vilket skolan var angelägen
om. Att inte använda skolans namn var en självklarhet i detta sammanhang.

4.10 Metodkritik och reliabilitet

Reliabiliteten  anser  jag  vara  ganska  stor  hos  min  empiri.  Detta  för  att  den  största  delen  av
undersökningen  var  grundad på  den  kvantitativa  delen,  där  det  fanns redan  färdigt  material,
dokumenterade testresultat. Däremot är frågan hur pålitliga dessa var när det i avsnitt 3.2 framförs
olika orsaker till elevers testresultat. Det gick inte att göra något åt det i detta fall, utan det gällde att
sammanställa materialet på ett sådant sätt att det går få svar på frågeställningarna. I detta fall fick de
elever med lågt resultat analyseras mer än de övriga med tanke på att det var där mitt fokus behövde
ligga för  att  jag skulle  få  mina svar.  Det  var viktigt  att  vara noga med excelldokumentet  som
användes, att rätt data skrevs in och användes rätt data för de olika delundersökningar och diagram
som gjordes. För att lyckas vara så noggrann som möjligt var det viktigt att ständigt kontrollera det
som  gjordes.  Ifall  noggrannheten  är  stor  enligt  Johansson  och  Svedner  (2006,  s.  105)  blir
reliabiliteten också större. De menar att mätnoggrannheten är viktig för att vid en upprepning av
undersökningen ska kunna få samma resultat.
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5. Resultat
I  det  här  avsnittet  har  följande  upplägg  valts:  Först  behandlas  den  kvantitativa  delen  av
undersökningen.  Där  presenteras  elevresultaten  på  matematikdiagnosen  följt  av  resultaten  på
svenskdiagnosen. Sedan redogörs sambandet mellan dessa diagnoser och slutbetyget i Matematik A.
Därefter har jag också lite mer ingående tittat på svaren på matematikdiagnoserna hos de elever som
presterat  lågt på båda diagnoserna, samt blivit underkända i Matematik A.  Vidare redovisas den
kvalitativa delen av min undersökning. Först har jag valt att presentera svaren från intervjuerna för
varje intervjufråga  och därefter gruppdiskussionen med  chefsrektorn och specialläraren i ordning
efter rubrikfrågorna i agendan för diskussionen, se bilaga 2.

5.1 Matematikdiagnoser, svenskdiagnoser och betygen i Matematik A

Totalt har 235 elever avslutat kurs Matematik A under läsåret 2010/11 på gymnasieskolan och här 
nedan i diagram 1 visas betygsfördelningen för samtliga elever.

På grund av bortfall har endast resultat från 150 elever som gjort båda diagnoserna kunnat 
användas. I de två kommande delavsnitten redogörs resultatet på min undersökning.

5.1.1 Matematikdiagnoserna

Det  var  totalt  155  inlämnade  matematikdiagnoser  i  min  undersökning,  vilket  motsvarade  två
tredjedelar  av  alla  de  elever  som  fått  slutbetyg  i  Matematik  A.  Betygsfördelningen  finns  i
diagrammet nedan:
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Diagram 1: Betygsfördelning för samtliga 235 elever som slutfört kursen Matematik A läsåret 
10/11.
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De två röda pajbitar i både diagram 1 och 2 visar att det är något färre i diagram 2.  Dels för att
minskningen har skett med en procentenhet och dels för att populationen var  mindre i diagram 2.
Undersökningsmaterialet har därmed minskat för den viktiga delen. Minskningen innebar att de åtta
procenten motsvarade endast  13 elever  som blev underkända i  kurs Matematik A. Av dessa 13
elever gick de flesta på OP- och RS-programmet (se bilaga 3), varav 6 flickor respektive 5 pojkar,
och ytterligare två  elever  gick på LL (pojke) respektive ECDA (pojke). Programtillhörighet och
antalet inlämnade diagnoser från vardera program för samtliga elever som deltog i underökningen
finns i bilaga 3. 

Dessa 13 elever hade lågt resultat på matematikdiagnosen. Alla hade 30 (hälften av maxpoängen)
eller mindre poäng, med ett undantag där en pojke från LL hade 39 poäng. Det innebar att det var
12 elever med ett  lågt resultat på matematikdiagnosen som fick ett underkänt betyg i kursen.  Det
var  däremot  totalt  54  av  alla  155  elever  (cirka  en  tredjedel)  som  hade  lågt  resultat  på
matematikdiagnosen.  Av  dessa  54  elever  var  det  42  (knappt  80  procent)  elever  trots  det  låga
resultatet som blev minst godkända i Matematik A. Tre av dessa eleverna blev till  och med väl
godkända. Det var alltså lite mer än en femtedel av alla låga resultat på matematikdiagnosen och var
elever som fick underkänt i kurs Matematik A. Även om många klarade kursen var det en ganska
stor andel som var i riskzonen och fick underkänt.

5.1.2 Svenskdiagnoserna

Det var totalt 212 av 235 (cirka 90 procent) elever som hade gjort svenskdiagnosen.  På grund av
bortfall av både svensk- och matematikdiagnoser kunde,  som tidigare nämnt,  till sist endast 150
elever  vara  med  i  undersökningen  och  i  bilaga  3  finns  fördelningen  på  antalet  inlämnade
svenskdiagnoser från de olika programmen. Här nedanför finns ett cirkeldiagram som visar samtliga
150 elevers staninevärden, det vill säga nivån på deras läsförståelse.
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Diagram 2: Betygsfördelning för de 155 elever som gjort matematikdiagnosen och slutfört kurs 
Matematik A läsåret 10/11.
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Bland alla de 150 elever var det 70 elever som hade fått 4 eller mindre i staninevärde. Det innebar
att  knappt  hälften  av  de  deltagande  elever  i  undersökningen  hade  ett  av  de  längre värden på
svenskdiagnosen och inte endast de som fått ett underkänt betyg i Matematik A. De som däremot
fick det var 11 elever,  vilket motsvarar cirka 16 procent av de elever med ett  lågt staninevärde i
läsförståelse.  Därmed var  det cirka  7  procent  av  samtliga  150  elever  som  fick  underkänt  i
Matematik A, vilket motsvarade var 14:e elev (en till två elever per klass).

De 70 elever som hade lågt resultat på svenskdiagnosen hade väldigt utspridda slutbetyg (se tabell
2) i kurs Matematik A.  Viket innebar att elever med låga staninevärden kunde till  och med  bli
mycket väl godkända i kursen. 

5.1.3 Koppling mellan diagnoserna

I fokus för min undersökning fanns elever med låga resultat på diagnoserna. Efter allt bortfall fanns
det  49  elever  som  skrev  ett  lågt resultat  på  matematikdiagnosen  respektive  70  elever  på
svenskdiagnosen  av  totalt  150  elever.  Utgick  man  från  de  49  elever  med  ett  lågt resultat  på
matematikdiagnosen och jämförde dem med deras staninevärde  för läsförståelse  och slutbetyg i
kursen gav det upphov till följande tabell: 
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Diagram 3: Staninefördelning på svenskdiagnosen för totalt 150 elever som bidrog till studien.
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Tabellen visar att elever med ett lågt matematikresultat fick heller inte höga betyg i kurs Matematik
A. Endast tre av dessa elever blev väl godkända i ämnet och de högre resultat på läsförståelsetesten
var i princip bortom denna elevgrupp. De som fick ett lågt resultat på båda diagnoserna var mer än
två tredjedelar (33 av 49), om man som i detta fall utgick ifrån matematikdiagnoserna. Av dessa 33
elever var det lite mer än en fjärdedel (9 elever) som blev underkända i kursen. De andra fick ”G”,
med  ett  undantag  då  endast  en  elev  fick  ”VG”.  I  stapeldiagrammet  här  nedan  som  visar
staninefördelningen ger en klarare bild över den möjliga kopplingen utifrån datan i tabellen ovan.

Enligt  bild  1  under  metodavsnittet  är staninevärden  normalfördelade.  Jämförs  bilden och
diagrammet ovan syns  en förflyttning åt vänster sida. Därmed visar diagrammet  att  denna grupp
lågpresterande elever i matematik hade även lägre kunskaper i läsförståelse. 
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Diagram 4: Staninefördelning på svenskdiagnosen för de 49 av 150 elever som presterade dåligt 
på matematikdiagnosen. 
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1 3 0 0 0

2 2 5 1 0

3 2 11 0 0

4 2 7 0 0

5 2 8 1 0

6 0 4 1 0

7 0 1 0 0

8 0 0 0 0

9 0 0 0 0

Tabell 2: Betygsfördelningen för de elever med ett lågt (30 eller mindre poäng) matematikresultat (49 elever) för 
respektive staninevärde. Ett lågt staninevärde motsvarar stanine 1-4. 



I tabell  2 går det att redogöra riskerna för ett underkänt betyg i Matematik A beroende på vilket
staninevärde  eleven  hade. Tabellen visar att  risken  att  eleverna  fick "IG"  försvann vid  ett
staninevärde 6 och därmed även för de högre värden: 7, 8 och 9. De elever som f ick ett underkänt
slutbetyg  fick alltså  inte  högre  än  5  i  staninevärde.  Fick  eleverna  ett  staninevärde  1  blev  de
underkända i Matematik A och eftersom det motsvarade tre elever innebar det att det redan där gick
att finna en tredjedel av de elever som fick underkänt i kursen (3 av 9 elever). Dessutom gick det att
finna en till tredjedel bland dem som hade fått staninevärde 4. Dock fanns det fler elever som hade
samma  staninevärde  och  samtidigt  var  lågpresterande  på  matematikdiagnosen.  Det innebar  att
endast 30 procent av alla elever med ett staninevärde 4 blev underkända.

Här ovan har vi tittat på en grupp elever, men hur förhållandet mellan staninevärde och slutbetyget
för samtliga 150 elever har sett ut finns i tabell 3 nedan. 

I tabellen  syns en ganska stor spridning på förhållandet mellan elevernas staninevärde och deras
slutbetyg. Det konstaterades även tidigare i avsnittet 5.1.2 svenskdiagnoserna. Trots det går det nu i
större sammanhang se ett mönster. Elever som blev underkända fick inte högre än 5 i staninevärde
och hade en jämn spridning på dessa värden. Elever som blev godkända hade en större spridning på
staninevärdena, men den största delen fanns  mellan staninievärde 3 och 5.  Dessutom börjar det
fyllas på för de högre staninevärdena. Vidare gäller samma resonemang för ett väl godkänt betyg
fast elevantalet ökar för de högre staninevärdena. Flest elever hade ett staninevärde mellan 4 och 6.
Sista  kolumn  som  redovisar  mycket  väl  godkända  elevresultat  visar  en  stor  spridning  mellan
staninevärde 4 och 9. Däremot saknas elever på de tre första värdena. Tabellen visar därmed en viss
korrelation mellan staninevärdena och slutbetygen och med hjälp av ett diagram går det att ta fram
värdet på korrelationen, se diagram 5 här nedan. 
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Staninevärde IG G VG MVG

1 3 0 1 0

2 2 6 3 0

3 1 18 4 0

4 3 18 9 2

5 2 19 13 4

6 0 6 12 2

7 0 4 4 4

8 0 1 2 3

9 0 1 2 1

Tabell 3: Betygsfördelningen för samtliga 150 (11/73/50/16) elever i underökningen för respektive staninevärde. 



I  diagram  5 visas  en  linjär  trendlinje som  visade  sig  bäst  beskriva korrelationen  mellan
staninevärdena  och  slutbetyget.  Elever  med  ett  lägre  betyg  hade  i  princip  ett  av  de  lägre
staninevärden  och  vid  allt  högre  betyg  ökade  även  genomsnittet  för  de  högre staninevärden.
Korrelationens värde (r=0,45) blev  dock  inte så högt på grund av den stora spridningen mellan
variablerna  som  syns  här  ovan  men  som  också  redovisades  i  förra  stycket.  Trots  det  visar
diagrammet att det kan finnas någon tendens till koppling mellan staninevärde och slutbetyg i kurs
Matematik A. 

Korrelationen  mellan  poängresultaten  på  matematikdiagnosen  och  staninevärden  på
svenskdiagnoser  gav  i  princip  samma  värde  (r=0,46),  se  diagram  6  nedan.  Diagrammet visar
genomsnittligt att ju högre staninevärde eleven får på svenskdiagnosen desto högre blir poängen på
matematikdiagnosen. 
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Diagram 5: Korrelation (r)mellan staninevärde och slutbetyg i Matematik A för samtliga 150 elever i 
undersökningen. Betyg 1-IG, 2-G, 3-VG och 4-MVG. (r=0,45)
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5.1.4 Matematikdiagnosens elevresultat - en ingående redovisning

Under denna rubrik redovisas de undersökta svaren på matematikdiagnosen lite mer ingående hos
de nio elever som hade lågt resultat på både matematik- och svenskdiagnosen och samtidigt blivit
underkända i kurs Matematik A. 

Det  allra  första  som gick att  se  vid granskning av elevernas  svarsblanketter  var  att  ju  längre i
diagnosen eleverna kom desto mindre rätt fick de. Från det första  diagnosbladet till mitten av det
andra fick eleverna mest korrekta svar. Sedan från mitten av det andra bladet och till mitten av det
tredje  bladet  sjönk  ungefär  hälften  av  antalet  korrekta  svar.  Vidare  sjönk  ytterligare  cirka  en
femtedel antalet rätta svar. 

Av dessa nio elever var det fyra eller färre elever, alltså knappt 50 procent som klarade endast elva
av  fyrtio  uppgifter  från  hela  matematikdiagnosen.  Uppgifterna behandlade  främst  momenten
procent, klockan, positionssystem, decimaltal och bråktal. I stort sett blev uppgifterna svårare men
också  större och större textuppgifter  samtidigt som de korrekta svaren för hälften eller fler elever
avtog. På de två första bladen presterade eleverna med totalt åtta rätt, fyra på vardera blad. Sedan på
det tredje bladet var det  två rätta svar.  På det fjärde och femte bladet fanns ett respektive noll
korrekta  svar.  Diagnosen  verkade bli  svårare  och  svårare  för  eleverna.  Fast  frågan  är  om den
verkligen är det då endast svar utan uträkningar krävdes på samtliga uppgifter. 
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Diagram 6: Korrelationen (r) mellan poängresultaten på matematikdiagnoserna och staninevärdena 
på svenskdiagnoserna för samtliga 150 elever i undersökningen. Maxpoängen var 60 och värdena 
hade intervallet 1- 9.(r=0,46)
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5.2 Intervjuer

Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. Jag kommer här nedan presenterna respondenternas svar följt
av  en  kort  sammanfattning  till  varje  fråga.  Respondenterna  var  tre  matematiklärare  från  en
gymnasieskola i Småland. Svar på fråga ett redovisas i metodavsnittet under rubriken Urval.

2. Vad tycker du om matematikdiagnosens utformning? Vad är syftet med den? 
Huvudräkning?

Lärare 1: anser att utformningen är bra och stämmer väl överens med innehållet i kursen, 
Matematik A. Möjligen nu på grund av GY-11 som de får göra någon eller några 
ändringar. Tills nu anser han att det har fungerat bra. Genom diagnosen syns det tydligt 
vilka som behöver extra stöd och vilka som lätt kommer att klara kursen. Att diagnosen 
endast kräver svar ser han inte som något problematiskt utan något som mäter 
huvudräkning men också förståelse. Eftersom diagnosen har en begränsad tid utvinns 
just förståelse och huvudräkning, då eleverna gör de uppgifter de känner att de klarar av.  
För att däremot få  en djupare förståelse och kunna bedöma elevens kunskaper  behövs 
uträkningarna. Sist berättar läraren att själva poängen med diagnosen är just för att 
läraren ska se vad eleven kan och vad eleven behöver hjälp med och dessutom något 
eleven själv ska vara medveten om. Genom att diagnosen är tidsbegränsad ser både 
läraren och eleven tydligt vad eleven behärskar respektive inte behärskar. 

Lärare 2: anser att diagnosen är bra och menar att slutbetygen i kurs Matematik A kan nästan 
sättas redan efter diagnosen. Genom att titta på elevernas diagnosresultatet går det 
tydligt se att de elever med hälften (30 poäng) rätt på diagnosen också börjar få 
bekymmer i matematik. Har eleven 20 poäng eller mindre ökar oron och under 10 
poäng då är det katastrof. Det är då via denna diagnos som lärare kan slå larm i tid 
eftersom diagnosen just görs vid start. Att det endast eftersöks svar på diagnosen är 
något han gärna hade gjort någon ändring på och lagt till lite uppgifter som kräver 
uträkningar. Han påstår att diagnosen kunde likna mera de nationella proven, just 
att man har en del som kräver endast svar och en del som kräver uträkningar. Syftet med 
diagnosen är att kunna sätta in stöd tidigt, just eftersom resultaten på diagnosen och på 
slutprovet speglar sig ganska bra. Vidare berättar han att det nu finns en elev som ligger 
risigt till. För att klara kursen behöver hon extra stöd. Det är något som måste meddelas 
till rektorn, eftersom lärare inte har tid att också ge extra stöd för vissa elever när hela 
klassen är på 30 elever. För det här behövs extra resurser på skolan. När lärare slår larm 
för vissa elever är det upp till rektorn att följa upp det och anser att lärare inte kan göra 
något mera.

Lärare 3: anser att diagnosens utformning är bra och spänner över ett stort område. Diagnosen 
brukar oftast ta en timme, fast ibland när det är ”svaga” grupper kan diagnosen göras vid 
två tillfällen och då kan även tiden förlängas upp till 30 minuter. Att endast svar krävs på 
diagnosen anser hon som något positivt. Om det inte hade varit så hade det inte varit 
möjligt att ha diagnosen. Hon påstår att om diagnosen hade varit som ett vanligt 
prov hade det inte varit möjligt att genomföra den eftersom den tiden inte finns till. Att 
bara hinna med diagnosen som den redan är kan vara svårt ibland. Diagnosen betygsätts 
inte och därför behövs heller inte mer av en diagnos, då hon anser att lärare får fram det 
som behövs. Eleverna skriver vad de kan och det de inte kan visas tydligt.

Sammanfattning
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Alla tre respondenter är överens om att utformningen är bra, med ett undantag då lärare 2 inte hade
haft något emot att det fanns uppgifter där uträkningar eftersöktes. Diagnosen har en bra vidd på de
olika områden som finns i A-kursen, dock kanske ändringar måste ske på grund av GY-11, som
lärare 1 tar upp. Att diagnosen är tidsbegränsad ser de som något positivt eftersom eleverna visar då
det de kan och det de inte behärskar visar de heller inte. Alla tre lärare är överens om att diagnosen
gör bra mätningar, ger lärarna det som behövs (lärare 3), huvudräkning och förståelse testas (lärare
1) och möjlighet att slå larm tidigt finns (lärare 2).

3. Gör du ytterligare några egna tester vid skolstarten? (Varför? Saknade diagnosen något?)

Ingen av lärarna gör eller har gjort ytterligare tester. 

4. När och hur genomför du diagnosen? (Tid?)

Lärare 1: genomför diagnosen så fort som möjligt vid skolstart. Det tar en timme och 
utförs i helklass. Det är ett oförberett test, fast i vissa fall får eleverna veta om det på 
förhand en eller några få dagar innan. Dock anser han att meningen med diagnosen är att 
den ska vara oförberedd för att alla elever ska få samma möjlighet.

Lärare 2: utför diagnosen så tidigt som möjligt i helklass under tiden 60 minuter. Fast till 
skillnad från grannskolan, som han jobbar delvis på, kunde tillfället för diagnosen dröja 
cirka en månad. Skolan argumenterar med att det är lämpligt att göra på så sätt för att inte
skrämma iväg eleverna. Detta är något Lärare 2 finner obegripligt, då han påstår att 
diagnosen är just för att läraren och eleverna ska veta så fort som möjligt vilka kunskaper 
eleverna har respektive inte har. Främst är det nyttigt för att de elever som behöver 
särskilt stöd får det i tid också. Lärare 2 låter eleverna, minst en dag innan, få veta om att 
en diagnos ska göras innan det själva tillfället. Det anser han som något positivt eftersom 
eleverna blir på så sätt rent mentalt förberedda för diagnosen. Dessutom anser Lärare 2 
att det gäller att bara ”köra på”. Diagnosen är inget han delar upp på två eller flera 
tillfällen. Det finns ingen anledning att dela upp diagnosen. Eleverna kan mer än vad man
tror. Diagnosen kanske blir tung och eleverna klagar men trots det klarar de av att sitta ett
60-minuterspass med diagnosen. 

Lärare 3: utför diagnosen så fort som möjligt, inte direkt i början snarare efter två veckor, och i  
helklass. Tiden för diagnosen anpassas efter elevgruppen. Om det är ”svagare” elever kan
tiden sträcka sig till att de få en extra halvtimme på sig. Diagnosens delas upp i två 
tillfällen, eftersom det kan vara lite för mycket för dem. Det viktigaste för henne är att 
alla elever gör diagnosen, att få bortfall ger inte så mycket. Därför får även de elever som
inte kunde vara närvarande av olika anledningar möjligheten att vid ett annat tillfälle 
göra diagnosen. 

Sammanfattning

Utan tvekan är lärarna överens om att diagnosen är något som ska göras så fort som möjligt och i
helklass. Däremot skiljer sig sättet de genomför diagnosen på. Lärare 1 och 2 genomför diagnosen
vid ett tillfälle under 60 minuter, medan Lärare 3 ibland delar upp diagnosen vid två tillfällen och
kan dessutom förlänga tiden med 30 minuter. Med tanke på detta anser Lärare 2 att eleverna inte ska
underskattas, för att de klarar  av  mer än  vad man tro.  Lärare 3 har mer sympati för eleverna och
anser att de vid behov ska få möjligheten till mer betänketid. 
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5. Hur går du vidare med diagnoserna?

Lärare 1: använder ett excelark likt det som används för de nationella proven, där resultaten på 
uppgifterna knappas in. Diagnosen är indelad i avdelningar (procent, aritmetik, 
geometri m.m.) och han undersöker vilka kunskaper varje elev har inom varje moment. 
Det har han sedan som underlag för sin undervisning. Med hjälp av grnskningen 
blir han medveten om vilka elever som behöver extra stöd inför de olika momenten under
kursens gång och kan därmed ge extra resurser för dessa elever när det behövs. 

Lärare 2: rättar först diagnoserna och sedan följer ett enskilt samtal med varje elev. Där får eleverna
respons på diagnosen endast baserat på poängresultaten. Att göra en djupanalys menar  
han finns det inte tid till, då det redan är svårt att hinna med samtalen. För de elever som 
det inte har gått bra för på diagnosen uppmuntras eleven att gå till en så kallad 
mattestuga, som finns på skolan, eller någon annan eventuell extra hjälp. Till de elever 
som det har gått bra för på diagnosen meddelar han att det inte ska finna några 
bekymmer för dem om de fortsätter så som de har gjort tidigare. Sedan finns det elever 
som är på gränsen och de uppmuntras till att kämpa. I dessa fall brukar han använda 
frasen: ”det gäller att du kavlar upp ärmarna om du ska lyckas med det här!”.

Lärare 3: rättar först diagnoserna efter en rättningsmall som finns till diagnosen och räknar ihop 
poängen. Enkelheten för rättning anser hon som något positivt. Det tar inte långt tid och 
samtidigt säger det mycket om elevernas kunskaper och brister. Sedan ger hon till
eleverna respons på diagnosen enskilt och i helklass går hon igenom bland annat 
medelvärdet, medianen, max- och minpoängen. 

Sammanfattning

Alla  tre  lärare  rättar  naturligtvis  diagnoserna,  fast  på  lite  olika  sätt.  Lärare  1  jobbar  med  ett
excelark , likt vid rättning av nationella proven, där han tittar på de olika avdelningar diagnosen
innehållet, till exempel procent och algebra. Han går djupare in och tittar på hur många procent av
den totala mängden uppgifter för varje avdelning eleven har rätt som därmed visar vilka kunskaper
eleven ha för varje moment. Lärare 2 och 3 gör en mindre analys av diagnosens resultat. De räknar
endast  ihop  poängen.  Sedan  talar  de  enskilt  med  varje  elev  och  ger  respons  på  diagnosens
poängresultat.  Dessutom  sammanställer  Lärare  3  diagnoserna  och  meddelar  klassen  hur  de
kunskapsmässigt ligger till via till exempel medelvärdet och medianen. 

6. Använder du resultatet vid planering av undervisningen? I så fall på vilket sätt?

Lärare 1: berättar att för de elever som det gick dåligt för på diagnosen rekommenderar han att de 
ska gå på mattestuga eller jobba extra på någon håltimme för att hinna ikapp med någon 
stencil eller något annat. Annars som ovan i intervjufrågan tidigare så använder han  
diagnoserna som underlag för varje kapitel under kursens gång. 

Lärare 2: studerar lite grovt diagnoserna. Det som kan används i undervisningen är om flera elever 
får samma fel på diagnosen. Sedan berättar han att han av egna erfarenheter vet vilka 
delmoment eleverna har mer svårigheter med än vanligt, till exempel vid bråkräkning. 

Lärare 3: påstår att resultatet inte är något som direkt används i undervisning. Resultatet används 
mer vid nivågrupperingar, som skolan har haft för vissa program. Dessutom har hon
lyckats förhandla mer tid för en klass och kunnat dela upp gruppen ibland med hjälp av 
diagnosresultaten. 
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Sammanfattning

Lärare 1 använder diagnoserna mest vid undervisningssammanhang. Han förbereder undervisningen
inför varje nytt kapitel baserat på hur eleverna ligger till kunskapsmässigt  enligt diagnoserna. På
detta  sätt  vet  han  vad  som krävs  av  honom för  att  lyckas  att  eleverna  får  möjligheten  att  få
kunskaper i  det kommande avsnittet.  Lärare 2 och 3 använder inte diagnoserna på samma sätt.
Lärare  3  använder  diagnoserna  ibland  vid  nivågruppering  eller  vid  förhandling  av  mer
undervisningstid, men inte i de aktuella undervisningstillfällen. Lärare 2 uppmärksammar när han
rättar vilka vanliga fel eleverna gör, som han tar vara på och använder när han kommer in på de
delarna i kursens. Dessutom anser han att erfarenheterna gör mycket och läraren vet på ett ungefär
vart svårigheterna ligger inför de olika momenten. 

7. Hur ser du på att elever får hälften eller mindre korrekta svar på diagnosen? Vad gör du åt 
det?

Lärare 1: använder inte diagnosen på ett sådant sätt utan tittar på de olika avsnitten diagnosen 
behandlar. Han anser att poängen inte är det viktigaste. Fast om eleven har mindre än 
hälften rätt är det självklart något som inte går att förbise. Det måste uppmärksammas och
se till att eleven ges lämpligt stöd. Sedan kan det var så att elever ger upp eller inte hinner
med på grund av långsamhet. Om de har rätt på de uppgifter som de har svarat på är det 
troligen så att de kan men det gäller att senare under kursens gång se om de verkligen gör 
det. 

Lärare 2: anser att elever som får hälften korrekta svar på diagnosen hamnar i en orolig situation. 
Han beskriver situationen som att det inte blir lätt för dem att klara kursen om de inte 
”kavlar upp ärmarna”. Om eleven få 9 poäng eller mindre talar han om för eleven att 
hon eller han inte borde ha blivit godkänd från grundskolan. Han påstår att det är 
katastrof att en elev kan prestera så dåligt på diagnosen och uttrycker sig följande: ”det är
tjänstefel!”. Någon annan anledning finns det inte, enligt honom. Det skulle kunna vara 
så att resultatet endast är en tillfällighet, men det får eleven i så fall visa vid något annat 
tillfälle, till exempel vid nästa provtillfälle.

Lärare 3: anser att om elever presterar med hälften eller mindre poäng på diagnosen tyder det på att
eleverna inte har så mycket kunskaper med sig i bagaget. Vidare menar hon att det även 
skulle kunna vara så att de på grund av sommarlovet glömt bort mycket. Trots det anser 
hon att resultatet stämmer väl överens med de kunskaper eleverna har senare under 
kursens gång. De första proven efter diagnosen ger en indikation  på om svårigheterna  
verkligen finns. Får eleverna dåliga resultat ställer det krav på läraren om hur mycket och
vilka insatser som ska sättas in. 

Sammanfattning

Lärare 1 använde inte diagnosen på så sätt att han tittar på poängresultaten. Det är enligt honom inte
det viktiga. Fast att få hälften rätt är inte så bra och måste uppmärksammas och ge eleven det stöd
som behövs. Lärare 1 påpekar också att det kan vara av ren lathet eleverna har fått dåligt resultat på
diagnosen. Det är då viktigt att noga undersöka diagnoserna och ser vad eleven har presterat. Han
menar att det kan vara så att de endast har presterat på de första uppgifterna och inte orkat göra de
andra, men kan dem egentligen. Annars är alla tre lärare ganska överens. Får eleven max hälften av
poängen på diagnosen anser de att eleven har dåliga kunskaper i matematik och har alltså inte ett
tillräckligt bagage med sig från grundskolan. Situationen blir framöver skakig för eleven. Får eleven
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under  10  poäng  av  totalt  60  poäng  på  diagnosen  anser  Lärare  2  är  katastrof  och  förstår  inte
överhuvudtaget hur eleven kan ha klarat betyget godkänt på grundskolan. Han anser att det blir ett
problem för  eleven,  eftersom  de  resurser  som krävs  finns  inte  på  skolan.  Däremot  är  alla  tre
medvetna om att diagnosresultatet kan också bara vara en tillfällighet av olika anledningar och då
får dessa elever istället visa på de kommande delproven sina kunskaper. 

8. Hur ser du allmänt på att eleverna befinner sig i matematiksvårigheter? Vad tror du detta 
beror på? 

Lärare 1: anser att en orsak kan vara att det finns brister i grundskolan ända från lågstadiet. 
Eleverna får inte lära sig det de behöver och skapar sig själva en dålig självbild i samband
med matematik. Eleverna jobbar i egen takt och får ta mycket eget ansvar, som kan vara 
bra men att resonera är också viktigt i matematik. Det är viktigt för att få förståelse och 
därmed också kunna känna trygghet i sina matematikkunskaper. Ett kvantitativt arbetssätt
prioriteras istället för en kvalitativ, där det viktigaste är att hinna med och lämna in det 
som krävs. Han berättar att det ofta händer att elever säger: ”Jag förstår inget, jag är 
inget ”mattesnille”, jag kan inte matematik!” Det visar att dessa elever har tappat sitt 
självförtroende i matematik, menar han. Sedan anser han att det är även en kultur som har
uppstått bland eleverna i just ämnet matematik. Matematik är inget häftigt eller coolt och 
något som helst inte ska läsas. Det gör att de som är duktiga får öknamn eller vågar helt 
enkelt inte visa att de tycker om eller kan matematik. Om inställningen hos eleverna 
kunde ändras gentemot matematik och ge dem självförtroende tror Lärare 1 att det skulle 
kunna hjälpa en del elever till bättre prestationer i matematik. Matematiksvårigheterna  
kan också förknippas med en social kultur. Kommer eleven från ett hem med en vana att 
inte studera finns det en tendens att det går dåligt för dessa elever i ämnet eller till och 
med i skolan. Sedan anser han att det också kan ha en koppling mellan matematik och 
svenska med läsförståelsen i fokus.

Lärare 2: anser att det är tjänstefel. Rätt stöd borde läggas in tidigt. Han hävdar att lärare på 
högstadiet måste vara medveten om att eleverna får bättre stöd där än på gymnasiet. Här 
finns det inte tillräckligt med resurser om eleverna inte går på det individuella 
programmet (introduktionsprogram, IM).

Lärare 3: anser att eleverna kommer in på gymnasiet med dåliga grundkunskaper i matematik. 
Hade det lagts ner mer arbete (rätt resurser, bättre undervisning m.m.) i grundskolan hade
gymnasieskolan inte behövt ta emot elever som även ibland kan ha kunskaper som går att
jämföras med mellanstadiets. Undervisningen för dessa elever behöver därmed starta på 
en för låg nivå, men hon antyder att dessa elever hamnar i och för sig på IV-programmet 
(IM). 

Sammanfattning

Alla tre lärare är inne på att eleverna har för dåliga kunskaper på grund av grundskolan. Det är där
rätt stöd borde läggas in för att förhindra att eleverna hamnar i matematiksvårigheter. Eleverna ska
få bra undervisning för att utvecklas och få en bra självbild. Lärare har skyldighet att ge alla elever
rättvis skolgång med framgångar. Betygen eleverna får ska vara korrekta och rättvisa. Eleverna ska
veta vilka kunskaper de besitter och därmed kunna välja en lämplig gymnasielinje. Om nu betyget
är dåligt och till och med ett ”IG” (nu ”F”) då har dessa elever möjlighet att gå på IM och där har de
större möjlighet att få rätt stöd än om de hamnar på en plats som inte rätt för dem än. Annars kan
eleverna knäckas när de studerar på en högre nivå än de borde och som i sin tur kan leda till att de
får dålig självbild eftersom de misslyckas i ämnet eller till och med skolan. Lärare 1 anser att även
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den kultur som har skapats bland eleverna har bidragit till matematiksvårigheter. Eleverna har en
dålig inställning till  ämnet  matematik,  men också om själva skolan.  Dessutom kan den sociala
kulturen med tanke på de närmaste, till exempel familjen, påverka eleven negativt med tanke på om
eleven  inte  är  uppvuxen  med  kulturen  att  studera.  Lärare  1  tar  också  upp kopplingen till
läsförståelsen som en bidragande orsak.

9. Vet du om att svensklärarna också gör tester vi skolstarten?

Alla tre lärare visste med självsäkerhet om att svensklärarna också gör tester. 

10. Anser du att det finns någon koppling mellan matematik och svenska? Hur tänker du då? 

Lärare 1: beskriver att matematik också är ett språk, som man måste lära sig. Han anser att det 
skulle vara bra att ha något slags ”glosförhör”, för att lära sig de begrepp som finns i 
matematiken. Skolan har många elever med invandrarbakgrund som har det ännu tuffare i
skolan, just på grund av det svenska språket och nu också det matematiska språket, som 
dessutom är på svenska. De ord vi använder i matematiksammanhang kan vara svåra att 
översätta då de kanske inte alls finns i deras kultur och går kanske inte ens att översätta. 

Lärare 2: är övertygad om att kopplingen finns och berättar om en före detta studierektor som hade 
jobbat på skolan i 25 år. Rektorn hade gjort en helt ovetenskaplig underökning under en 
lång tid av rent intresse. Han hade kommit fram till att om du hade 3, 5 i snittbetyg (då 
betygsskalan var 1 till 5) så klarade du studierna. Genom att vara lite sämre i matematik, 
så kunde du kompensera det med att ha ett högre betyg i svenska, till exempel en 3: a i 
matematik respektive 4: a svenska. Samma sak gällde även tvärtom, då bättre 
matematikkunskaper  kunde kompensera  låga svenskkunskaperna. ”Däremot om du har 
en 3: a i både matte och svenska så börjar bekymmer” berättar Lärare 2 som anser denna 
ovetenskapliga studie verkligen som något tänkvärt. Vidare anser han att främst 
invandrarelever, men också svenska elever, har svårigheter med att tolka den matematiska
texten och det är där kopplingen mellan svenska och matematik finns. Det finns 
språkförväxlingar som gör det svårt för invandrarelever att förstå svenska matematiska 
texter. 

Lärare 3: anser absolut att det finns någon koppling mellan svenska och matematik. Det är något 
hon är tvärsäker på, eftersom eleverna har svårt att förstå själva syftet med texterna.

Sammanfattning

Koppling  mellan  svenska  och  matematik  är  alla  tre  lärare  helt  övertygade  om  att  det  finns.
Matematiska texter kan vara svåra att förstå ibland och speciellt för elever med invandrarbakgrund.
Lärare 2 berättar om en studierektor de hade tidigare på skolan som hade gjort en helt ovetenskaplig
studie om det här,  som han anser förtjänar  en eftertanke.  Studierektorn hade under lång  period
kommit fram till att elever med ett snitt på 3,5 (betygsskala 1 till 5) i både matematik och svenska
klarar skolan utan problem. Sedan om de har  lågt betyg i matematik eller  svenska så kunde de
kompensera med att ha högre betyg i den andra ämnet och ändå klara skolan bra. Lärare 1 var mer
inne på de matematiska begreppen och hade en idé om att få in något slags ”glosförhör” för att
eleverna ska kunna behärska begreppen,  likt  i engelska  som sker  regelbundet  ungefär en gång i
veckan. Det här är viktigt menar han just eftersom matematik är ett språk med sina egna speciella
ord som är viktiga att behärska för att sedan kunna förstå och använda det matematiska språket.
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Dessutom anser lärare 2 att förståelsen än en nödvändighet på grund av språkförväxlingar som finns
och enligt lärare 3 är det viktigt att förstå själva syftet med den matematiska texten för att kunna
lösa uppgifter korrekt.

11. Kommunicerar du med svensklärare gällande din planering kring 
matematikundervisning?

Lärare 1: kan inte säga att han gör det, men berättar att arbetslaget träffas var 14: e dag och 
diskuterar bland annat elever där även svensklärarna är med.

Lärare 2: berättar att det kan hända lite då och då under under kafferasten att han samtalar med 
svensklärare, men inget formellt samarbete finns inte. 

Lärare 3: ”Näe, det gör jag ju faktiskt inte, jag tar ju det själv egentligen”. Vidare 
berättar hon att det har hänt att hon talar om hur elever ligger till i matematikkursen för 
svensklärarna. Fast ett samarbete, eller något slags projekt har aldrig gjorts. De 
”svenskbitar” tar hon själv hand om.

Sammanfattning

Någon  speciell  kommunikation  med  svensklärarna  har  ingen  av  lärarna  i  samband  med
undervisningsplanering. Den enda kommunikationen som sker är på fikapauser eller på möten med
hela arbetslaget och då pratas det allmänt om hur det går för eleverna. Något formellt arbete eller
projekt finns inte på skolan. Alltså får matematiklärarna själva ta hand om de elever som möjligen
befinner sig i läsförståelsesvårigheter.

12. Skulle du kunna tänka dig att göra det? Hur skulle det kunna hjälpa dig?

Lärare 1: påstår att speciallärare skulle i sådana fall behövas i matematik, som finns i svenska. 
Detta har skolan för tillfället inte på grund av resursbrist. Eftersom elevgrupperna är så 
stora anser han att det finns inga möjligheter att hjälpa de elever som behöver mycket  
stöd. Mindre elevgrupper skulle vara till en stor fördel för att kunna hinna med och hjälpa
fler elever, men så som det ser ut nu skulle en speciallärare i matematik var till stor hjälp. 
Specialläraren skulle då kunna koppla ihop läsförståelsen med matematiken för de elever 
som har svårigheter just med den biten.

Lärare 2: skulle absolut kunna tänka sig det och undrar varför han inte tänkt på det innan. Låta 
svensklärare titta igenom formuleringarna på matematikprovet och se hur de uppfattar  
texterna var något han kom å tänka på. Han menar att om svensklärarna inte förstår då 
kanske det också borde göras några ändringar. Detta skulle kanske hjälpa några elever i 
alla fall. 

Lärare 3: ser det som något hon absolut skulle kunna tänka sig att göra. Hon anser att det är mycket
språkliga brister, både vid läsningen och förståelsen av texten. Vid själva skrivandet av 
svaret, att skriva vettiga svar, kan vara en utmaning för många. Begreppsförståelse och på
vilket sätt man matematiskt uttrycker sig är viktigt. Däremot anser hon att 
svensklärare måste kunna förstå de texter som eleverna har i matematiken, för att ett 
samarbete ska fungera mellan lärarna. 

Sammanfattning
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Lärare 2 och 3 kan verkligen tänka sig jobba ihop med en svensklärare. Lärare 1 föredrar att det
skulle finnas en speciallärare i matematik, som kan hjälpa eleverna med de svenska bitarna som
försvårar eller sätter stopp för elevernas utveckling på matematikundervisningen. Han anser att för
elever med grava svårigheter finns det inte tid för att ge rätt stöd, i alla fall inte tillräckligt med stöd.
Lärare 1 anser att om grupperna var mindre kanske denna möjlighet hade funnits. Lärare 2 hade
däremot gärna jobbat med svensklärare på det sätt att de samarbetar vid utformningen av prov och
titta just på formuleringarna som görs. Om svensklärarna uppfattar texten fel finns risken att även
eleverna gör det och då kulle det vara bra att  försöka  göra ändringar innan själva provtillfället.
Lärare 3 är mer inne på ett ännu djupare plan och anser att svensklärare måste vara insatta i de
matematiska texter som finns om ett samarbete ska fungera. Om möjligheten skulle finnas att ha ett
samarbete med svensklärare ser hon som något positivt. Samarbetet skulle vara bra eftersom det är
viktigt att eleverna behärskar matematiska texter och begreppen (uttrycker dem både muntligt och
skriftligt) på ett korrekt sätt. 

5.3 Gruppdiskussion med chefsrektorn och specialläraren

Agendan för gruppdiskussionen finns på bilaga 2 och här nedan redovisas alla punkter förutom min
presentation av resultatet. Samtalet tog cirka en timma. 

Hur tror ni resultatet ser ut?

Chefsrektorn och specialläraren var eniga om funderingarna kring kopplingen mellan matematik
och svenska. De ansåg att diagnoserna var överskattade. Diagnoserna är något som endast mäter vid
stunden  och  inget  som  kan  användas för  att  konstatera  vilka  exakta  kunskaper  eleven  har.
Diagnoserna har en tendens att framstå som någon ”precis sanning” om elevens kunskaper, som inte
alls behöver vara det. Det finns så många olika faktorer som kan påverkar under tillfället diagnosen
görs. De faktorer chefsrektorn och specialläraren tog upp som kunde påverka resultatet på diagnoser
var följande: den sociala bakgrunden, tolkning av text, språket, motivation, intresse, stress (inför
den nya skolan,  nya lärare och nya lektioner),  glömska på  grund av sommarlovet  och lärarens
förväntningar och bemötande på eleven. Därför går det inte att endast utgå ifrån diagnoser och säga
att vi har ”svaga elever” som inte kommer att klara matematiken. Det ligger helt enkelt mer bakom
och innan det går att kan konstatera något sådant måste saken undersökas. Även om elever får dåligt
resultat på diagnoserna kan de ändå klara matematiken genom olika individuella strategier. Det är
viktigt att  som lärare  vara  ödmjuk när  diagnosresultaten  granskas  och se till  andra  bidragande
faktorer innan det går att göra uttalandet: ” vi har svaga elever!”. Chefsrektorn och specialläraren är
helt enkelt övertygade om att det inte är så lätt att sätta en ”stämpel” på eleverna utifrån diagnoser
eftersom det är så mycket mer som spelar in vid elevens faktiska kunskaper. 

Vad tycker ni om själva resultatet?

De tyckte  att  resultatet  var  väldigt  spännande  att  få  se.  Just  när  det  gällde staninevärdena  på
svenskdiagnoserna  var  speciellt  intressant.  Nämligen  att  de  elever  som  har  fått  ett  dåligt
staninevärde behöver inte ha svaga kunskaper i matematik. Alltså att titta på staninevärden går inte
att säga vilka elever som är ”svaga”. Är utgångspunkten istället från ett skolämne och tittar på de
elever som har fått lågt resultat på i detta fall matematikdiagnosen och vidare på staninevärdena går
det att se kopplingar. Men att endast utgå ifrån ett diagnosresultat går alltså inte att förutsäga vilka
som kommer klara respektive inte klara sin skolgång. 
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Var det så som ni hade tänkt er?

I stort sett ansåg de att resultatet blev så som de hade förväntat sig, just att  det inte  gick att dra
direkta slutsatser  om vilka elever som kommer  respektive  inte kommer att  klara  skolan utifrån
enstaka diagnoser. Det går inte att kombinera ”svaga elever” med dåligt staninevärden. De tror inte
på  att  en  stämpel  kan  eller  ska  sättas  på  elever  med dåliga  resultat  på  diagnoser  och  därmed
förutsäga att dessa elever inte kommer att klara matematikkursen.

Hur har ni tänkt gå vidare med resultatet?

Resultatet är något som chefsrektorn och specialläraren verkligen vill jobba vidare med och med ett
matematikperspektiv.  Detta  resultat  som  handlar  om  kopplingen  mellan  svensk-  och
matematikdiagnosen och slutbetyget i Matematik A är en del som kan vara orsaken till att eleverna
befinner sig i matematiksvårigheter. De talade om ett forum som skulle kunna öppnas där detta kan
diskuteras med lärare. Det skulle  kunna ge utrymme för funderingar och strategier kring rätt stöd
för just dessa elever. De anser att min studie är något viktigt och är något de vill att alla lärare ska
vara medvetna om och i detta fall speciellt svensk- och matematiklärarna. Det är viktigt att lärare är
medvetna om att det finns så många olika faktorer som spelar roll vid inlärning och att endast utgå
ifrån en diagnos och säga att ”vi har svaga elever” går inte.  Det är nödvändigt att helt enkelt gå
djupare in i det för att se om problemet verkligen finns och om det gör det även få fram orsaken.

Sammanfattning

Chefsrektorn och specialläraren på skolan hade enade åsikter och tryckte mycket på diagnosernas
tolkning. De visade en oro till att elever med ett dåligt diagnosresultat stämplades för lätt av lärare
som ”svaga elever”. När de båda fick ta del av mitt resultat av det granskade materialet insåg de att
resultatet mättes delvis upp till deras förväntningar. Däremot kunde de se att diagnoserna ändå var
bra att använda med tanke på att de kan säga mycket då två eller flera diagnoser ställs mot varandra.
Om resultaten visade sig låga på flera diagnoser skulle risken kunna finnas att eleven blir underkänd
i detta fall i Matematik A. För att upptäcka detta i tidigt skede krävs det kommunikation och rutiner
mellan lärare för att eleverna som behöver stöd också får rätt stöd för att kunna lyckas med sin
skolgång. För att detta ska kunna ske hade de en plan på att skapa ett elektroniskt forum där lärare
ska kunna diskutera kring detta ämne.
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6. Analys
I kapitlet kommer jag att försöka svara på mina frågeställningar. Det hade jag tänkt att göra genom
att svara på en fråga i taget för att du som läsare ska ha lättare att följa med i både mina tankar och
funderingar.

Finns det någon koppling mellan diagnoserna i matematik och svenska hos de elever som fått ett
underkänt betyg i Matematik A?

Genom  både  intervjuerna  med  matematiklärarna  och  diskussionen  med  chefsrektorn  och
specialläraren  och  tidigare  forskning  antyddes  att  kopplingen  mellan  matematiksvårigheter  och
läsförståelse finns. Efter min granskning av det kvantitativa materialet till undersökningen kunde
jag se  en  koppling.  Eleverna  som  inte  förstår  det  matematiska  språket  som  gömmer  sig  i
matematiska uppgifter verkar också ha vissa svårigheter i läsförståelse. Dock är det svårt att veta
vilket som orsakar vad. Problemet här är att andra ämnen inte undersökts för dessa främst nio elever
i min undersökning. Är det matematiksvårigheter som orsakar läsförståelsesvårigheter eller är det
läsförståelsesvårigheter som orsakar matematiksvårigheter?, som Lundberg och Sterner (2004, s. 4)
skriver om. 

Om det finns en koppling, hur ser den då ut?

Min empiri visade att elever som hade ett lågt resultat på matematikdiagnosen och samtidigt ett lågt
resultat på svenskdiagnosen fick antingen ett godkänt eller underkänt betyg i kurs Matematik A och
var därmed lågpresterande i matematik (se tabell 1 och diagram 4). Vilket skulle kunna innebära att
det  finns  en  koppling  mellan  matematiksvårigheter  och  läsförståelse.  Om  resultaten  på
svenskdiagnosen gav ett staninevärde 1 visade min studie att eleven blev underkänd i kursen. Detta
tyder på att att kopplingen mellan dessa två faktorer verkar finnas och något att ta hänsyn till. Det
jag antyder är att om matematiklärare ser att eleven skriver en dålig matematikdiagnos är det viktigt
att kommunicera med svenskläraren och titta på elevens resultat på svenskdiagnosen för att se om
och i så fall vilka resurser eleven ska erbjudas för att kunna lyckas i Matematik A (Matematik 1).
Om diagnoserna  användes på det  rekommenderade  sättet,  som presenterats  här  ovan, visar  min
studie att skulle det skulle kunna hjälpa en tredjedel av de elever som riskerade att bli underkända i
Matematik A.

Däremot  syntes det i resultatet att  det inte gick att gå andra hållet,  genom att som svensklärare
uppmärksamma elever med ett lågt staninevärde och antyda att de har stor risk att misslyckas med
Matematik A. I empirin var det 70 elever med ett lägre staninevärde och bland dem fanns det elever
som kunde  till  och  med  få  ett  ”VG”  respektive  ”MVG”  i  slutbetyg.  Kring  detta  uttryckte
chefsrektorn sig på skolan på följande sätt: bara för att en elev får ett lågt resultat på en diagnosen
behöver det inte innebära att det är ”en svag elev”. Slutsatsen var därmed att det inte riktigt fanns
någon  tydlig  koppling  mellan  elevers  staninevärden  på  svenskdiagnosen  och  deras  slutbetyg  i
kursen. Det gick alltså inte att påstå att elever med ett lågt staninevärde riskerade att bli underkända
i kursen. På grund av spretigheten på slutbetyget gick det inte att utgå ifrån svenskdiagnosen för att
på något sätt finna en koppling mellan matematiksvårigheter och läsförståelse. Det tyder på att det
finns flera faktorer som måste tas hänsyn till innan det går att uttala sig på det sättet  chefsrektorn
ovan menade. Jämförs däremot flera diagnoser med varandra ger det läraren en större möjlighet att
upptäcka problemet och försöka ge eleven de nödvändiga resurser för en framgångsrik skolgång. 

Slutsatsen  som skulle kunna dras kring dessa två ovanstående stycken är just som Lundberg och
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Sterner (2004, ss. 7-8) skriver. De menar att bara för att eleven visar en dålig läsförståelse innebär
det inte att eleven också har matematiksvårigheter och tvärt om. Det är helt enkelt inte så simpelt att
dra den parallellen och som Österholm (2006b) skriver så krävs det en större forskning kring detta
ämne. Fast utifrån min undersökning kan jag påstå att kopplingen absolut finns, men det går också
att se att det absolut inte är den enda kopplingen till ett underkänt betyg i Matematik A. Detta just
eftersom den här metoden kanske hjälper endast en tredjedel av de som riskerar att bli underkända i
kursen, som det skulle kunna ha gjort i detta fall.

I diagram 5 visas korrelationen (r=0,45) för samtliga 150 elever.  Vid studier av hela populationen
innebar det att ett samband gick att se. Även om den inte är stor så visar den att elever med ett lågt
staninevärde har  större  chans  att  få  ett  underkänt  betyg  än  de  med  högre.  Dessutom  visade
korrelationen (r=0,46) i diagram 6 att elever med ett lägre staninevärde hade också genomsnittligt
lägre matematikpoäng på matematikdiagnosen. Det tyder på att  det  också  rent matematiskt  finns
något samband mellan matematik- och svenskdiagnoserna, även om det inte är så stort. Sambandet
ger viktig information,  eftersom det är  väldigt viktiga tester i  undersökningen.  Det innebär och
styrker  också  det tidigare  resonemanget,  då undersökningen i detta fall hade sitt fokus på elever
med  matematiksvårigheter.  Visst  finns  det  specialfall  och  därav  diagrammets  ganska  stora
spridning, men samtidigt  gick det att  se att  de lägre matematikpoängen genomsnittligt möter de
lägre staninevärden. Det kan vara svårt att göra en generalisering utifrån denna studies begränsade
material men  resultatet  av  både diagram 5 och 6 märker vi att  elever med ett lågt staninevärde
tenderar att prestera lågt på matematikdiagnosen och löper också risken för att bli underkända i kurs
Matematik A.  Trots att det fanns ett samband var spridningen stor i båda diagrammen.  Värdet på
korrelationen hade förmodligen blivit större om de avvikande elevresultaten hade försummats.

Efter att ha studerat de nio utvalda elevernas svarsblanketter på matematikdiagnosen (avsnitt 5.1.4,
elever som presterat dåligt på båda diagnoserna och fått underkänt i Matematik A) gick det att se de
svårigheter som fanns. Svårigheterna kom ju längre ner i diagnosen eleverna befann sig samtidigt
som uppgifternas textmängd tenderade att bli  allt större. Slutsatsen jag kan dra här var  att det var
den stora textmängden som skapade problem för eleverna.  Vilket tyder på elevernas svårigheter i
läsförståelse  finns. Ordavkodningen spelar en stor roll  för elevens läsförståelse. När texten som
läses uppfattas som för stor och fokuset ligger på fel saker så går de matematiska kunskaperna hos
eleven förlorat. Fokuset, motivation och tiden läggs på att ljuda sig igenom texten istället för på
själva förståelsen och informationen som döljer sig i texten (Lundbergs & Sterners 2004, s. 5). Det
tyder på att det som framkom i PISA-studien att textmängden inte behöver öka för att läsförståelsen
ska bli allt mer komplicerad för eleverna (Skolverket 2008a, s. 34)  inte stämmer i detta fall.  Har
eleven  svårigheter att  läsa  det  som  står  i  uppgiften  och  försöker  undvika  att  förstå
problemsammanhanget  finns riken  för  användning  av  så  kallade lässtrategier. I uppgiften  letar
eleven endast  efter  symboler  i  texten  för  att  i  princip  gissa  sig  fram  till  vilken  eller  vilka
räkneoperationer som ska göras. Försöker  eleven lösa uppgifter på det sättet kan  eleven ha turen
med sig och löser uppgiften korrekt, men i längden räcker inte denna strategi. Den matematiska
förståelsen blir oerhört viktig vid högre betyg och svårare matematikkurser, där gissningar möter
sitt motstånd (Österholm 2006b, ss.3-4). Skulle dessa nio elever ha använt sig av lässtrategier hade
det varit ännu mindre troligt att gissningar skulle fungera, inte bara för textmängdens ökning men
också på grund av att  diagnosen blev allt  svårare då  fler  räkneoperationer  krävdes för  att  lösa
uppgifterna. Därav kan det kanske vara förklaringen till varför de rätta svaren avtog ju längre fram
de nio elever kom i diagnosen. 

Studien och stycket ovan gör det svårt att låta bli att anse att matematiksvårigheter och läsförståelse

45



skulle  kunna  ha  en  koppling  och  att  det  istället  bara  vore  en  tillfällighet  att  just dessa  elever
presterade precis på gränsen till eller under medel på svenskdiagnosen. 

Vad anser  matematiklärare  om elever  i  matematiksvårigheter  och  om  en  eventuell kopplingen
mellan matematiksvårigheter och svenska?

De intervjuade lärarna anser att elever som kommer till gymnasieskolan med matematiksvårigheter
är på grund av grundskola. En lärare uttrycker sig till och med att det är ett tjänstefel. De anser att
det nästan är försent att ta itu med problemen på gymnasiet och att det borde ha gjorts långt innan.
Dessutom påstår de att grundskolans resurser är större där än på gymnasiet. Just att insatser borde
göras i elevens tidigare skolår är viktigt med tanke på det som Bråten (2008) skriver. Han skriver att
läsaren behöver ingå i ett samspel med den text som läses för att kunna förstå den  och ju bättre
kunskaper och erfarenheter eleven har inför läsningen desto större är chansen att uppnå en god
läsförståelse.  Det  gör  i  sin  tur  att  eleven  får  en  god självuppfattning  och eleven  får bättre
läsförståelse (Bråten 2008, ss. 13-16). Får eleven brister i sin läsförståelse som leder till svårigheter
i  matematik  får  eleven  ett  dåligt  självförtroende  i  ämnet  efter  upprepande  misslyckanden
(Skolverket  2008a,  s.  8).  Vilket  gör  det  viktigt  att  de  svårigheter  eleven  infinner  sig  i  borde
uppmärksammas tidigt och inte efter nio år på grundskolan. Eleverna kan inte vara värda att behöva
gå igenom hela grundskolan med dåligt självförtroende i matematik och känna att det är ett ämne de
aldrig kan bemästra. Denna negativa känsla eleven besitter kan just enligt Skolverket (2008a, s. 8)
bidra till att eleven inte klarar matematiken i skolan.

En av lärarna tror på att  elevers självförtroende har  en koppling till  matematiksvårigheter.  Han
möter flera elever som inte tror på sig själva när det handlar om matematik. Skulle det gå att göra
något  åt  detta  anser  han  skulle  vara  bra  för  en  del  elever.  Det  skulle  kunna  leda  till  bättre
prestationer i matematik.  Martino och Zan (2009) skriver just om detta. De skriver att elever som
inte  har  ett  självförtroende  i  ämnet  tenderar  att  visa  låga  prestationer.  Negativa  attityder  till
matematik innebär att eleven lättare ger upp och låter sig inte ansträngas (Martino & Zan 2009,
s.44). Det är bra att läraren anser att det skulle kunna göras något åt elevers attityder till ämnet för
upphov till ett bättre självförtroende eftersom författarna just påstår att attityder aldrig är bestående
(Martino & Zan 2009, s. 27). 

Lärarna  anser  också  att  det absolut finns  en  koppling  i  min  undersökningsgrupp  mellan
matematiksvårigheter och  svenska eftersom  det är  viktigt  att  förstå den matematiska texten och
symboler för att kunna lösa matematiska uppgifter. En av lärarna ansåg att det var så viktigt att det
skulle möjligtvis behövas ett ”glosförhör” även matematik. För att kunna matematik är det viktigt
att ha en god läsförståelse. Elever som har stora svårigheter i matematik anser de inte vara deras
jobb och något speciallärare i matematik borde ta hand om. Tiden räcker inte till anser de på grund
av den stora mängden elever i undervisningssammanhang. De vill att alla elever ska klara kursen,
men att ensam lärare sköta det är svårt. Ett samarbete med svensklärarna skulle de kunna tänka sig,
medan en lärare anser att det är det vi har speciallärarna till för. I de här tankar kan nog alla lärare
infinna sig i. Tyvärr är det så att klasserna är stora och tiden varje elev kan få i klassrummet är cirka
två minuter. Lärare som undervisar elever som infinner sig i grava svårigheter som kräver mycket
tid  innebär att de  andra  får ingen  tid  alls.  Av  egna  erfarenheter  från  praktikperioderna  på
lärarutbildningen har jag hört lärares besvikelse kring detta. De anser att en del elever läser ”fel”
program, då det är för svårt för dem, samtidigt som de anser att de vill även utbilda ”våra blivande
civilingenjörer”. Dessa lärare menar att vi lärare måste även stimulera de duktiga och begåvade
elever. Men jag som blivande lärare anser att en balans måste hittas och ett samarbete mellan lärare
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är en utmärkt väg att gå för att slippa ha allt på sina egna axlar och försöka lösa allting själv. Vi
människor är  sociala  varelser  och behöver kommunicera för  att  lyckas och ha ett  stimulerande
arbetsliv. 
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7. Diskussion
Här nedan följer en metoddiskussion, resultatdiskussion och slutligen en slutdiskussion.

7.1 Metoddiskussion

Mitt val av metoder (granskning av färdigt material, intervju och gruppdiskussion) anser jag har
varit  bra  och  positiva.  Det  visade  sig  vara  lovande för  min  studie  att  jag valde  att  utgå  ifrån
matematikdiagnoserna vid granskning av det färdiga materialet. När jag sedan studerade även från
det andra hållet, nämligen tittade på dåliga resultat på svenskdiagnoserna och kopplade till både
matematikdiagnoserna  och  slutbetygen,  blev  det  förhållandet  för  spretigt  och  inget  speciellt
samband gick att finna. I specifikt intervjusammanhang anser jag att det flöt på bra. Jag kände att
respondenterna hade förtroende för mig och kunde öppna upp och uttrycka sina åsikter. För att det
ska kunna ske, som är viktigt för att få en trovärdig intervju, är det viktigt med kvalitativa intervjuer
där en dialog sker mellan intervjuaren och den intervjuade (Johansson & Svedner 2006, s. 43).
Dialogerna var  möjliga tack  vara  själva  inspelningen,  som även  Johansson  & Svedner  (2006)
hävdar är en nödvändighet för ett bra samtal mellan parterna, eftersom det annars lätt kan hända att
intervjun övergår till att vara en muntlig enkät. Den tredje och sista metoden var gruppdiskussionen
med  chefsrektorn och specialläraren som inte  blev riktigt som jag hade tänkt mig. Jag hann inte
redovisa den mer ingående studien på matematikdiagnoserna på grund av att den första delen tog
för lång tid. Fast det gick bra ändå och jag fick svar på mina frågor.

7.1.1 Validitet och reliabilitet

Hur stor validiteten var hos min studie beror på hur stor reliabiliteten har varit. Reliabiliteten för de 
olika metoder jag använt i min undersökning anser jag har varit ganska så stor, eftersom jag främst 
har använt mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Däremot har jag funderat på den 
kvalitativa delen av undersökningen, intervjuerna. Tankarna gick åt att jag kanske skulle ha fler 
intervjuer med fler matematiklärare och funderade kring om det skulle kunna ge mer information. Å
andra sidan är det naturligtvis så att en undersökning är svår att göra helt trovärdig eftersom det 
alltid går att förbättra något. I mitt fall skulle en större bredd på undersökningen öka trovärdigheten.

7.2 Resultatdiskussion

Även om undersökningen inte var så stor gav det ett resultat, som jag anser går att nyttja. Jämförs
dessutom diagram  1  och  2  syns  det  en  mindre  skillnad  mellan  dem.  Det  gör  att  mitt
undersökningsresultat,  trots  bortfall,  skulle  kunna  ställas  mot  hela  det  tänkta
undersökningsmaterialet. Resultatet undersökningen gav var väldigt spännande. För det första ansåg
jag att det var väldigt många elever som fick underkänt i  Matematik A, 9 procent respektive 8
procent med tanke på bortfall, som motsvarar i princip två elever i varje klass. Om detta kunde bero
på att eleverna hade svårigheter i läsförståelse kunde vara möjligt eftersom min studie visar att de
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flesta eleverna som hade  lågt resultat på matematikdiagnosen hade samtidigt  låga prestationer på
svenskdiagnosen.  Totalt  var  det  lite  mer  än  en  femtedel  som  hade  dåliga  resultat  på  båda
diagnoserna varav endast en av eleverna fick slutbetyget ”VG” och de resterande fick ”IG” eller
”G” i slutbetyg i Matematik A. Om staninevärdet var så litet som 1 var risken hundra procent att
slutbetyget blev ett ”IG”. Detta tyder på något intressant, nämligen att de elever som visar sig ha
låga resultat på både svensk- och matematikdiagnosen inte får en av de högre betygen (VG eller
MVG),  som  därmed  visar  att  matematiksvårigheterna  kan  beror  på  bristfälliga  kunskaper  i
läsförståelse. Det här resultatet anser jag är viktigt för matematiklärare att känna till. Elever som vill
få högre betyg men visar detta mönster presenterat här ovan har små chanser att lyckas med det. Jag
menar inte att det är dåligt att få ett ”G” i betyg men dessa elever som satsar på ett högre betyg
kommer att behöva hjälp på vägen om det ska vara möjligt. Det är här den undervisande läraren
kommer in i bilden. Att  ta hjälp av de andra lärare och titta på elevens prestationer i de andra
diagnoser kan vara till hjälp för att eleven får lämpliga resurser till den önskade studieframgången.

I resultatet framkom det att jag hade tillgång till elevernas programtillhörighet och genus.  Detta
visade  på  att  genusperspektivet  och  elevernas  programtillhörighet  inte  var  något  som  hade en
inverkan  i  denna  undersökning  eftersom det  var  ungefär  lika  många av  vardera  kön som fick
underkänt och programmen var både yrkes- och studieförberedande. 

Gruppdiskussion med chefsrektorn och specialläraren var givande då spännande åsikter framkom
och var följande: att man ska vara försiktig när man granskar diagnosmaterialen och att man inte
helt  kan  lita  på  dem  och  akta  sig  för  att  förutsäga  att  om eleven  visar  ett  dåligt  resultat  på
svenskdiagnosen att eleven då direkt kan klassas som ”svag elev”. Det finns många andra faktorer
som spelar in på elevens prestationer, som har tagits  upp under kapitlet  tidigare forskning. Det
gäller att var försiktig med sådana uttalanden som lärare och som skola, eftersom det inte behöver
betyda att skolan har ”svaga” elever endast för att de skriver ett dåligt resultat på en diagnos. Fast
en  koppling  mellan  läsförståelsen  och  matematiken  anser  både  jag  och de  finns.  Mönster  och
kopplingar som studien visar ska tas vara på, för att som sagt lyckas hjälpa åtminstone någon elev
att klara första matematikkusen på gymnasiet.

Hur kan resultatet från min studie användas av andra skolor? 

Chefsrektorns idé om att skapa ett forum på nätet där lärarna kan kommunicera och därmed jobba
tillsammans  anser  jag  är  något  positivt.  Eftersom  studien  visar  att  kopplingen  mellan
matematiksvårigheter  och  läsförståelse  troligtvis  finns.  Anledningar  till  varför  i  detta  fall
matematik- och svensklärare borde kommunicera med varandra finns det inga tveksamheter om.
Diagnoserna  indikerar  på  att  de  går  att  användas  till  ett  större  ändamål  än  vad  de  gör  idag.
Möjligheten finns att elever som behöver stöd inte bara får det utan också får rätt stöd redan vid
skolstart. På det här sättet kan det förhoppningsvis gå att minska antalet underkända elever i första
matematikkursen på gymnasiet. I en skola anser jag ett samarbete är nyckeln till en lyckad skola
genom att elever presterar utifrån deras egna förutsättningar. 

49



7.3 Slutdiskussionen

Det har varit ett intressant ämne att jobba med. Det var ännu mer roligt för mig att det också gav ett
resultat. Vissa delar har varit mer överraskade än andra, som jag anser är bra och motiverande i ett
arbete. Under arbetets gång har jag fått lära mig mycket, om både matematik och om mitt blivande
yrke  som lärare.  Lärare  är  inte  bara  en  utbildare  utan  även  en  fostrare.  Läraren  är  viktig  för
eleverna, då de behöver någon som tror på dem och vill dem det bästa i skolan. Det är nödvändigt
för eleven att läraren visar engagemang för eleven och tar reda på de flera olika faktorer som kan
vara bidragande faktorer till att eleven befinner sig i svårigheter i ett eller flera skolämnen. Jag har
lärt mig att det inte är så lätt att peka på faktorn som påverkar eleven. Ibland kan det vara en, men
oftast är det flera olika som gör det viktigt att läraren lär känna sina elever.

Jag har fått en ny och utökad syn på diagnoserna som görs vid skolstart. Jag har upptäckt att det går
att få fram mer information från diagnoserna än vad det redan görs i skolan. Ibland gör man saker
eftersom  det  är  en  av  skolans  rutiner.  Det  är  inget  fel  att  göra det,  men  att  som  blivande
matematiklärare få denna möjlighet att undersöka diagnoserna till ett ytterligare syfte var oerhört
lärorikt för mig. Det får mig att tänka på att ifrågasätta saker man gör som lärare för att på bästa
möjliga sätt finnas där för mina blivande elever så att de får en bra skolgång. Kommunikationen i en
skola är något jag tror på. Hjälps vi lärare åt tror jag nyttjar våra elevers framgångar i skolan. I detta
falla kan min undersökning vara till hjälp för lärare att elever lyckas i matematikämnet. Vi vet alla
redan om att våra elevers kunskaper sjunker i detta viktiga ämne.  Det  gör att jag  anser  att alla
sådana underökningar ska tas vara på för att försöka vända på trenden. 

En annan fundering som väckts hos mig kring diagnoserna var med fokus på uppgifterna kopplat till
det tidigare nämnda begreppet schemateorin. Det måste finnas ett samspel mellan författarens och
läsarens scheman för att textens budskap ska gå igenom. Alla människor har olika scheman, men ju
större  detta  samspel  är  desto  större  är  sannolikheten  att  läsaren  förstår  texten.  Det  innebär  att
beroende på vilka förkunskaper läsaren besitter begränsar förståelsen hos de texter som läses (Prins
& Ulijn 1998, s. 142 och Skolverket 2008a, s. 39). Det får mig att koppla till läromedlen, att de är
anpassade  till  eleverna  så  möjligheten  till  förståelse  sker.  Jag  fick  i  undersökningen  inte
behörigheten till informationen om elevernas bakgrund, som gjorde att funderingar om läromedlens
inverkan naturligt framkom. Som Skolverket (2008a) och Prins & Ulijn (1998) skriver är det här en
viktig  aspekt  eftersom Sverige  är  ett mångkulturellt  land där  begrepp och symboler  inte  alltid
uppfattas av elever så som det förväntas och förståelsen går förlorad (Skolverket 2008a, s.10 &
Prins & Ulijn 1998, s. 140). Det är här dessa matematiska felöversättningar kommer in i bilden, till
exempel bestäm talet  –  bestämma  själv  och  välja  ett  tal.  Vid  översättningarna  tappar  eleverna
förståelsen på vägen (Skolverket 2008a, ss.16-17).  Det innebär att  det krävs ett större fokus på
matematiklektionerna, att det matematiska språket utövas. Där det främsta ansvaret till att det sker
ligger hos den undervisande läraren (Skolverket 2008a, s. 8). 

Matematik är viktigt och inte konstigt att det är ett av våra kärnämnen. En intressant tolkning av
matematiken anser jag Hers (1998) har och han uttrycker sig på följande sätt:

Mathematics is like money, war, or religion – not physical, not mental, but social. Dealing with
mathematics (or money or religion) is possible in purely physical terms – inches and pounds – or
in purely mental terms – thoughts and emotions, habits and reflexes. It can only be done in
social-cultural-historic terms. This isn't controversial. It's a fact of life. (Hersh 1998, s. 248)
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Författaren menar på att matematik är något socialt och det kan vi alla nog hålla men om, för att
vilka än vi människor har skapat matematiken. Matematiken behövdes och behövs fortfarande vid
olika  sammanhang  som  till  exempel  handel,  spel  etc.  som  gör  att  matematiken  är  svår  att
undkomma i vårt sociala samhälle. Med andra ord är matematiken en självklarhet för oss människor
för att klara av att leva på denna jord. Vi människor har skapat matematiken så som vi har skapat
religioner, krig och pengar men de går inte att jämföra sig med varandra. De innebär inte samma
saker utan är helt vett skilda ting men har den gemensamheten att de är skapade socialt, historiskt
och kulturellt. Utan dessa tre termer finns inga hjärnor och därmed inga människor (Hers 1998).
Denna värld vi lever i har vi människor skapat och den är i en ständig utveckling. För att hänga med
anser jag främst att skolan finns där till för. Det är där eleverna får stöta på det vi människor har
skapat hittills och låtas ha tankar kring och det är det som gör att denna ständiga utvecklingen
fortsätter. 

Denna  typ av studier anser författare som något viktigt  eftersom elever behöver ha kunskaper i
matematik och inte bara för att fungera i samhället utan också som samhällets vidareutvecklare både
ekonomiskt och teknologiskt. Det är då viktigt att det görs studier för att skolor ska kunna lyckas få
eleverna att prestera bättre i matematik. Vidare finns det större chans att bra matematikprestationer
leder till olika matematikrelaterade framtida karriärer (Prins & Ulijn (1998, s. 146).
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8. Fortsatt forskning
Det skulle absolut vara intressant och spännande att se studien ur ett större perspektiv, som gör att
validiteten därmed ökar, och se om koppling mellan matematiksvårigheter och läsförståelse håller i
sig eller inte. 

Jag  skulle  vilja uppmuntra andra att göra studier kring detta ämne. Jag själv har uppmärksammat
när jag sökte tidigare forskning att det inte fanns så mycket att ta del av och det är  ett ämne som
även forskaren Magnus Österholm anser behöver mer studier och forskning kring.

En intressant studie skulle kunna vara att spinna vidare på begreppet språk i matematiksammanhang
just eftersom Sverige är ett mångkulturellt samhälle. För att det ska gå bra för alla elever i skolan
anser jag att det är något viktigt att ta hänsyn till.
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Intervjufrågor

1. Vilket program undervisar du på ?

2. Vad tycker du om matematikdiagnosens utformning? Vad är syftet med den? 

Huvudräkning?

3. Gör du ytterligare några egna tester vid skolstarten? (Varför? Saknade 

diagnosen något?)

4. När och hur genomför du diagnosen? (Tid?)

5. Hur går du vidare med diagnoserna?

6. Använder du resultatet vid planering av undervisningen? I så fall på vilket 

sätt?

7. Hur ser du på att elever får hälften eller mindre korrekta svar på diagnosen? 

Vad gör du åt det?

8. Hur ser du allmänt på att eleverna befinner sig i matematiksvårigheter? Vad 

tror du detta beror på? 

9. Vet du om att svensklärarna också gör tester vi skolstarten?

10.  Anser du att det finns någon koppling mellan matematik och svenska? Hur 

tänker du då? 

11.  Kommunicerar du med svensklärare gällande din planering kring 

matematikundervisning?

12.  Skulle du kunna tänka dig att göra det? Hur skulle det kunna hjälpa dig?
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Agenda för mötet den 29/11-11

1. Hur tror ni resultatet ser ut?

2. Jag presenterar resultatet

3. Resultatet diskuteras

3.1 Vad tycker ni om själva resultatet?

3.2 Var det så som ni hade tänkt er?

3.3 Hur har ni tänkt gå vidare med resultatet?
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I studien medverkade följande program: 

✗ El- och energiprogrammet – 
Automation(ECAU)

✗ El- och energiprogrammet – Dator- 
och kommunikationsteknik (ECDA) 

✗ El- och energiprogrammet – Elteknik 
(ECEL)

✗ El- och energiprogrammet i media 
(EN)

✗ Lärlingsprogrammet (LL)

✗ Naturprogrammet (NV)

✗ Räddnings-, skydds och 
säkerhetsprogrammet (RS)

✗ Teknikprogrammet, klass B (TEB)

✗ Vård- och omvårdnads programmet 
(OP) 

Antalet  inlämnade matematikdiagnoser  för
respektive program (delen/det hela): 

➢ ECAU (7/16) 

➢ ECDA (26/28)

➢ ECEL (10/21)

➢ EN (28/30) 

➢ LL (2/3)

➢ NV (11/13)

➢ RS (28/29)

➢ TEB (22/26)

➢ OP (21/24)

Antalet  inlämnade  svenskdiagnoser  för
respektive program (delen/det hela): 

➢ ECAU (16/16) 

➢ ECDA (24/28)

➢ ECEL (20/21)

➢ EN (29/30) 

➢ LL (2/3)

➢ NV (10/13)

➢ OP (21/24)

➢ RS (28/29)

➢ TEB (24/26)

➢ BF (14/21)

➢ TEA (24/24)
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