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Vi valde att göra en kvalitativ studie med 15 elevintervjuer för att få fördjupad kunskap om 

och förståelse av elevers upplevelser och erfarenheter av matematik och att inte nå 

kunskapskraven i ämnet samt vad de anser om sitt deltagande under lektioner och hur det 

inverkat på svårigheterna.  

Resultatet visar att avsaknad av drivkraft är centralt och eleverna anser att det är de själva som 

är orsaken till att de inte når kunskapskraven. Även elevernas självbild och motivation är 

viktiga för att förstå elevernas upplevelser av skolmatematiken, visar studien. Elevernas 

beskrivningar av undvikande beteenden kan tolkas som matematikängslan och skapar hinder i 

deras matematiklärande. Såväl inre som yttre faktorer framkommer i resultatet vilket är 

intressant och visar att ämnet är komplext med många faktorer som inverkar. Insikten om att 

dessa inverkar på varandra är betydelsefullt och viktig kunskap i det specialpedagogiska 

arbetet.   
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Inledning 

Vi har arbetat i grundskolan i många år och har erfarenhet av specialpedagogik i olika 

sammanhang. Det ingår i vår roll som lärare att vara lyhörd och skapa förutsättningar för 

eleverna på ett sätt som engagerar och motiverar lärandet. Vi vill därför få fördjupad kunskap 

om och förståelse av elevers upplevelser och erfarenheter av matematik och att inte nå 

kunskapskraven i ämnet.  

I skolan har vi många gånger mött elever som inte tror att de har förmågan att lyckas i ämnet 

matematik. Läroplanen (Skolverket, 2011) uttrycker att skolan ska möjliggöra att eleven 

utvecklar tilltro till sin egen förmåga vilket bland annat handlar om att stärka elevens 

självbild. Då är det väsentligt att som lärare och speciallärare få kunskap om detta område för 

att kunna stödja eleven i dess lärmiljö om tilltron sviktar. Forskning (bl.a. Ashcraft, Krause & 

Hopko, 2007; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Engström, 2003) visar att elever 

med låsningar i matematik ofta undviker ämnet och väljer bort högre kurser i matematik 

vilket kan ses som ett problem utifrån ett samhällsperspektiv. Ur ett individperspektiv har 

skolan ett extra stort ansvar för dessa elever av det skälet att de som misslyckas tenderar i 

högre grad än andra att hamna i kriminalitet och utsatthet (Emanuelsson m.fl., 2001).  

Bagger och Nyroos (2014), Engström (2003) och Sjöberg (2006) har visat i sina studier att 

många elever som inte fått ett godkänt betyg i matematik i grundskolan har byggt upp en 

negativ självbild inom ämnet. Konsekvenserna av en negativ självbild kan påverka motivation 

och ge ängslan för ämnet matematik (Bagger, 2015). Av de orsaksfaktorer till 

matematiksvårigheter som forskningen belyser har vi valt att fokusera på självbild, motivation 

och ängslan för att få en djupare förståelse hur dessa kan ha betydelse för elevers 

matematiklärande. Dessa faktorer nämns ofta tillsammans i forskningslitteraturen.  

 

I dagens samhälle har matematiken en hög status så därför kan personer med olika former av 

matematiksvårigheter bli extra sårbara och utsatta om de inte lyckats uppnå de kunskapskrav 

som skolans läroplan (Skolverket, 2011) ställer. Sjöberg (2004) menar att ångest kan 

framkallas hos de personer som är i matematiksvårigheter då de ställs inför olika vardagliga 

matematiska områden. Han menar att många av dagens vuxna människor våndas över 

vardagsmatematikens svårigheter som i vissa fall framkallar ångest. Skolans uppgift, enligt 

Emanuelsson m.fl. (2001), är att bemöta och skapa en känsla av sammahang. Idag ställs krav 

på att vara en aktiv medborgare i vårt mångkulturella samhälle och behovet ökar av att förstå 
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och ta del av kvantitativt informationsflöde såväl nationellt som internationellt. Vidare 

beskrivs att det blir allt vanligare att matematisk kompetens efterfrågas och det gör att 

matematiskt kunnande blir en förutsättning att klara av både yrkes- och vardagsliv för att 

kritiskt kunna granska den allt högre mängden av samhällsinformation vi ställs inför. Skolans 

uppgift är att bemöta och möjliggöra en känsla av sammanhang. Bagger (2015) menar i sin 

studie att kritik kan riktas mot skolor som inte lyckas i sitt arbete att utjämna elevers olika 

förutsättningar genom anpassningar, särskilt stöd och tilltro till elevernas förmåga. Därför är 

det angeläget, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, att få fördjupad kunskap om och 

förståelse av elevers upplevelser och erfarenheter av matematik och att inte nå 

kunskapskraven i ämnet samt vad de anser om sitt deltagande under lektioner och hur det 

inverkat på svårigheterna.  

Disposition 
I avsnittets bakgrund redogörs det för styrdokument och hur tidigare forskning, nationellt och 

internationellt, beskriver olika faktorers betydelse för framgångsrikt matematiklärande och 

vad som kan medverka till hinder i matematikutveckling och prestation. Det finns också en 

presentation av studiens teoretiska referensram. I metoddelen beskrivs studiens val av metod, 

tillförlitlighet, dataanalys och etiska överväganden. Avslutningsvis redogörs för resultatet och 

som avslutas med en metod- och resultatdiskussion. 
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Bakgrund 
Här presenteras en översikt av styrdokument och forskningsöversikt. Den lyfter fram 

psykologiska, relationella och didaktiska faktorer som kan inverka på elevers framgångar i 

matematik och representerar såväl nationell som internationell forskning. De faktorer som 

lyfts fram anser vi vara särskilt centrala i samband med elevers upplevelser av lärande i 

matematik. Faktorerna belyses utifrån två rubriker: Inre förutsättningar för matematiklärande 

och Yttre förutsättningar för matematiklärande. Vi är medvetna om att vårt urval av 

forskningsstudier inte belyser alla tänkbara faktorer. 

Styrdokument 
Skolan har som uppdrag, enligt 1 kap. 4 § och 3 kap. 3§ av Skollagen (2010:800), att ge alla 

elever ledning och stimulans som de behöver i lärsituationer och i sin personliga utveckling. 

För att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt ska detta ges efter varje enskild elevs 

förutsättningar och behov. Med hjälp av olika insatser ska undervisningen organiseras så 

eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Läroplanen (Skolverket, 2011) 

uttrycker att skolan ska möjliggöra att eleven utvecklar tilltro till sin egen förmåga vilket 

bland annat handlar om att stärka elevens självbild. Vidare beskrivs att skolans uppdrag är att 

främja elevers självförtroende och lust att lära. I kursplanen för matematik står det att elevens 

lärande ska utvecklas genom nyfikenhet och kreativitet. Det står också tydligt i skollagen: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.  

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så  

långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen (SFS 2010:800 1 kap. 4 §). 

Genom skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2011) har skolan ett särskilt ansvar för 

elever i svårigheter som av olika anledningar inte når kunskapskraven i de olika ämnena. 

Undervisningen ska vara likvärdig för alla. Vidare beskrivs att det finns olika vägar att nå 

målet med utbildningen och därför kan undervisningen inte utformas lika för alla ”En 

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

att skolans resurser ska fördelas lika” (s. 8). Utbildningen och undervisningen ska ge livslång 

kunskap som främjar elevernas förmåga att kunna ”orientera sig i en komplex verklighet, med 

ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (s. 9). Dessutom ska eleverna mötas 

med respekt utifrån sin personlighet och sitt arbete där de får trygghet, vilja och lust att lära 

samt grunderna för självkänsla byggs upp. 



 
 

8 
 

Forskningsöversikt 

Inre faktorer kopplade till villkor och förutsättningar för matematiklärande 

Här definieras och presenteras psykologiska aspekter utifrån forskning som är betydelsefulla 

för elevens lärande; självbild, motivation och matematikängslan. Dessa begrepp påverkar 

varandra och inverkar på tänkandet och prestationer men beskrivs enskilt för att tydliggöra 

deras särskilda betydelse. 

Självbildens betydelse för framgångsrikt matematiklärande 
Litteraturens beskrivningar kring självbegreppen ser delvis olika ut och det har varit svårt att 

särskilja några av dem fullt ut. Vi har inte fördjupat oss i själv-begreppen men ger en enkel 

definition av självuppfattning och självbild då dessa är väsentliga för att förstå hur dessa kan 

påverka elevens framgångar i matematik. I Nationalencyklopedin, NE, (2016) förklaras 

självuppfattning: 

självkänsla, självuppfattning, inom psykologin en med känslor och 

värderingar förbunden del av en persons självmedvetande. Självkänslan antas 

bygga på antingen hur tillfreds man är med vad man klarar jämfört med vad 

man förutsatt sig eller hur man tror att man uppskattas av andra. 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/självuppfattning) 

Begreppet självbild finns inte som ett förstahandsord i NE (2016) utan presenteras under 

identitet och förklaras: ” identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ” 

(www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/självuppfattning). I vårt arbete har vi valt att 

använda självbild som ett samlingsbegrepp för dessa. 

Hur en individ uppfattar och ser på sig själv beror på hur individen värderar sig själv utifrån 

t.ex. prestationer, bakgrund och förmågor (Petersen, 2012). Wang (2007) menar att individen 

värderar sig själv genom att göra yttre och inre jämförelser. Med inre jämförelser menas att 

det sker en jämförelse av egna prestationer med sig själv inom och mellan olika områden 

medan yttre jämförelser handlar om att jämföra sina prestationer med andra personers, t.ex. 

klasskamraternas provresultat. Beroende på individens framgång eller misslyckanden skapas 

en positiv eller negativ självbild vilket kan vara knutet till olika områden, menar Imsen 

(1992). Vidare skriver författaren att en elev kan tillskriva sig själv olika värderingar genom 

att t.ex. uttrycka ”Jag är bra på svenska men dålig på matematik”. Bagger (2015) lyfter fram 

att de känslor eleven skapar kring matematik kan vara socialt konstruerade.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/självuppfattning
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Självbilden handlar om tron på sin egen förmåga att prestera bra i matematik och/eller ha 

självförtroende att lära sig (Wilkins, 2004). Imsen (1992) menar dock att självbilden inte 

behöver vara sann. Individen kan ha en överdrivet positiv eller negativ självbild som inte 

överensstämmer med dennes förmågor. I forskningslitteraturen finns en tydlig koppling på 

individnivå mellan elevens självbild och matematikprestationer (Pajares & Miller,1994; 

Petersen, 2012; Wilkins, 2004; m.fl.) och Linnanmäki (2003) skriver att sambandet stärks 

med stigande ålder.  

Motivationens betydelse för skolframgång 
Motivation har visat sig vara en viktig nyckel till skolframgång och definieras som individens 

önskan att delta i lärandeprocesser (Skolverket, 2012). Vidare beskrivs att motivation delas i 

två delar, inre och yttre motivation, men de hänger nära ihop och det är ständigt en rörelse 

mellan dessa. Skillnaden mellan yttre och inre motivation har stor betydelse för elevens 

matematikprestationer (Magne, 1998; Wery & Thomson, 2013). Den inre motivationen 

handlar om individens egen drivkraft att bli tillfredsställd medan den yttre handlar om att bli 

motiverad genom att få bekräftelse av andra för sina prestationer (Petersen, 2012). Om en elev 

har en hög inre motivation påverkas inte självförtroendet i så hög grad då eleven har en egen 

nyfikenhet och lust att lära (Magne, 1998; Wery & Thomson, 2013).  NE (2016) definierar 

begreppet motivation: ”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar 

och riktar beteendet mot olika mål” 

(www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=motivation). 

Samuelsson och Lawrot (2009) menar att motivation handlar om hur stort värde uppgiften har 

för eleven samt de förväntningar som eleven har på sig att klara den. Klingberg (2016) 

beskriver att studier visar att yttre motivation, som olika former av belöningar, ger liten 

långsiktlig effekt medan inre motivation som är intresse- och glädjedrivande är viktiga för att 

människor ska anstränga sig till vidare utveckling. Dock visar studier att det inte är tillräckligt 

att göra matematiken rolig och intressant, vilket bland annat PISA-resultaten visar, menar 

författaren. Länder som har bland de mest studiemotiverade eleverna har bland de sämsta 

resultaten. Ändå menar han att inre motivation är nödvändig men inte tillräcklig.  

Hugo (2011) menar att lärarna har en central roll för att eleverna ska få och behålla sin 

motivation. Dessutom menar han att lärarens attityd, intresse och entusiasm har en viktig 

påverkan. För att lyckas med elever som är omotiverade behöver undervisningen utgå från det 

som eleverna redan kan för att stärka deras självkänsla och ge en känsla av sammanhang. 

http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=motivation
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Dweck (2015) har i sin studie visat att elever som inte vet hur de ska göra, som andra verkar 

klara, tappar motivationen om uppgiften upplevs omöjligt att lösa. Detta kan förstärkas 

av pedagoger som försöker lugna eleverna och säga att de är bra som de är istället för att prata 

om svårigheterna och ge dem verktyg för att kompensera bristerna så att de motiveras till att 

fortsätta kämpa. Hattie och Yates (2014) anser att många elever har kunskapsluckor och blir 

de för stora saknas motivation till att försöka reparera dessa. Om ny kunskap inte kan kopplas 

till tidigare kunskap kan eleverna känna sig besvärade, mindre självsäkra och mindre 

motiverade, menar de. Om luckan däremot känns meningsfull, kan kopplas till tidigare 

kunskap och är inom räckhåll blir de nyfikna och vill lära.  

Matematikängslan som ett hinder i matematiklärandet 
Begreppet matematikängslan blandas ofta ihop med begreppet matematikångest i olika 

vetenskapliga texter. Enligt Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders 5, DSM 5, 

(2013) och International Classification of Dieases 10, ICD 10, (2011) finns inte diagnosen 

matematikångest även om begreppet används i forskningslitteraturen. Enligt NE (2016) 

definieras ångest:  

”tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck, beroende på om 

man betonar en psykisk eller en kroppslig aspekt” 

(www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ångest). 

Vidare, enligt NE (2016), beskrivs ängslan som en lägre grad av ångest vilket kan förklara att 

den litteratur som vi tagit del av blandar begreppen. I engelsk litteratur används ordet 

“anxiety” för både ängslan och ångest och i olika ordböcker samt översättningsprogram 

översätts ordet med båda begreppen. Vi väljer, i vår studie, att använda begreppet 

matematikängslan då vi kopplar matematikångest till en medicinsk diagnos. I litteraturen 

(bl.a. Ashcraft m.fl., 2007) beskrivs att begreppen matematikängslan och generell ängslan bör 

särskiljas, därför att matematikängslan endast gör sig uttryck kring det som förknippas med 

just matematik i olika sammanhang. 

Zakaria och Nordin (2008) beskriver matematikängslan som starka känslor av rädsla och oro 

då eleven utsätts för olika matematiska problem, det är en känsla av spänning, hjälplöshet och 

mental oordning.  Matematikängslan är förknippad med oro och stress i olika situationer som 

har med matematik att göra (Ashcraft m.fl., 2007). Vidare menar författarna att detta är 

kopplat till självförtroende och påverkar lusten att lära, både i utbildningssammanhang och 

verkliga livet. Ängslan kan påverka förmågan att utöva och prestera inom matematik 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ångest
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(Maloney, Ramirez, Gunderson, Levine & Beilock, 2015). Flera studier har, enligt Taylor och 

Fraser (2013), visat att det finns ett samband mellan ängslan och resultat, klassrumsmiljö samt 

tydlighet från lärare. Ängslan uppstår också genom elevernas upplevelser av att inte nå 

förväntade prestationer samt deras uppfattning om hur viktig matematik är. Vidare menar 

författarna att ängslan påverkar kognitiv förmåga och kan störa den matematiska förmågan 

genom att eleverna får svårt att arbeta med siffror och lösa matematiska problem både i 

vardagslivet och i studiesituationer. Deras resultat av sin forskning visar att ett positivt 

klassrumsklimat kan minska elevers matematikängslan. Zakaria och Nordin (2008) beskriver 

att matematikängslan inte uppstår av en enskild orsak utan flera som skolk, dålig självbild, 

lärarattityder och matematikdrillande utan förståelse. Vidare beskriver de att ängslan skapar 

känslor som ångest och spänning vilket stör koncentrationen då eleven ska utför olika 

matematiska operationer.  

Vikten av ansträngning 
Tänkande är en viktig egenskap som gör oss mänskliga, menar Hattie och Yates (2014). De 

menar att människor har ett naturligt motstånd mot ansträngning då det krävs mycket 

kognitiva resurser för att kunna plocka fram nödvändig information ur långtidsminnet. Om 

inte denna information kommer snabbt och lätt fram känner sig människan ängslig, mindre 

självsäker och omotiverad. Dweck (2015) menar, utifrån ett psykologiskt perspektiv, att 

mänskliga egenskaper kan utvecklas genom ansträngning.  Ett fokus på utveckling genom 

utmaning och ansträngning gör att människan törs ta risker. Dynamisk mindset baseras på en 

uppfattning att det går att utveckla grundläggande egenskaper genom ansträngning, att kunna 

ändra sig och utvecklas genom ansträngning och erfarenheter. Misslyckanden ses inte som ett 

hinder, även om det för stunden känns tråkigt. Man tar itu med problemet och lär sig av sitt 

misslyckande för att klara det bättre vid nästa tillfälle. Wiliam (2013) skriver att om inte 

elever tror att deras förmåga till lärande räcker till undviker de utmaningen som krävs för att 

klara en viss uppgift. De elever som däremot ser förmågan till lärande som något stegvist 

växande ser utmaningar som ett tillfälle till att lära och bli bättre även om de känner motstånd 

och ibland misslyckanden. Det kan vara känslomässigt laddat att reflektera över sitt lärande 

för elever i matematiksvårigheter då de är vana att misslyckas (Wiliam, 2013). Strandberg 

(2006) framhåller Vygotskijs tankar kring att språk och samspel är förutsättningar för lärande 

och skapar förutsättningar till intellektuell och emotionell utveckling. Alla elevers förmågor 

har sina rötter i sociala relationer. Samspelet skapar underlag till våra inre processer i form av 
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tänkande och därför menar han att lärandets grund är en interaktion mellan yttre och inre 

faktorer. 

Många elever i högstadiet vill inte visa sig hjälplösa och svaga, som vid tidigare 

misslyckanden, om det beror på bristande förmåga, prestation och uthållighet, vilket kan 

skapa ångest, skam och sorg (Dweck, 2015). Enligt Taube (2007) finns en större drivkraft att 

skydda sin självbild genom att på olika sätt undvika en uppgift än att riskera ett misslyckande 

och få en bekräftelse på att man inte kan. Om förväntningarna är låga påverkas även 

uthålligheten och eleven ger snabbt upp vilket kan medföra ett misslyckande (Samuelsson & 

Lawrot, 2009). Att elever undviker att anstränga sig kan bero på att de är rädda att misslyckas 

och/eller att de missförstått avsikten med uppgiften eller materialet (Wery & Thomson, 2013). 

Hattie och Yates (2014) menar att människor gärna överskattar sin inlärningsförmåga och 

underskattar den ansträngning som krävs, vilket kan leda till att inlärningsmöjligheter inte 

fångas. 

Wiliam (2013) skriver att nivån på utmaningar för att fortsätta kämpa behöver ligga nära 

gränsen för förmågan för att ge optimalt resultat. Även Boaler (2011) menar att om inte 

eleverna får möjligheter till utmanande uppgifter så presterar de inte heller på en högre nivå.  

Det finns en rad studier som visar att återkoppling och vilken typ av återkoppling som barn 

får kan påverka deras motivation vilja att kämpa. Boaler (2011), Dweck (2015), och Wiliam 

(2013) har visat att det är bättre att ha en mera nyanserad och krävande återkoppling till 

elever. Den gör att eleverna vid ett senare tillfälle är mer benägen att vilja kämpa för att 

komma vidare.  

Känslan av att lyckas 
Prestationerna i matematik kan påverka elevernas attityd till ämnet och elever med 

inlärningssvårigheter är extra sårbara då de oftast har en mer negativ självbild, menar 

Linnanmäki (2003). Vidare beskriver hon att matematiken är konkret de första skolåren men 

blir övervägande abstrakt i de äldre åren, vilket gör att ämnet uppfattas som alltför teoretiskt. 

Wery och Thomson (2013) menar att elever med stora svårigheter har en lång historia av 

misslyckanden bakom sig. Icke ändamålsenliga didaktiska strategier kan göra att eleven 

misslyckas, vilket kan påverka både självförtroendet och självbilden negativt (Lunde, 2011). 

Vid bristande förståelse kan eleven känna en maktlöshet och att matematiken blir meningslös 

vilket påverkar självbilden. Det leder till en ond cirkel som för eleven är svår att bryta. Eleven 

kan känna skam vid misslyckanden och utvecklar då strategier för att komma undan ämnet i 
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avsikt att upprätthålla sitt självvärde utåt (Normell, 2004; Wery & Thomson, 2013). Wiliam 

(2013) beskriver att om elever anser att kostnaden för att engagera sig är för hög så är 

ansträngningen inte värd det eller så undviker de utmaningar för att inte riskera att självbilden 

skadas vid misslyckanden. Det handlar hela tiden om en förhandling mellan kostnad och 

vinst.  

 

Wilkins (2004) menar att det är värdefullt att redan vid tidig ålder sätta in åtgärder för att 

hjälpa eleverna att utveckla en tro på sig själv och sin förmåga. Eleverna behöver få positiva 

erfarenheter av matematiken för att bygga upp ett gott självförtroende. Samtidigt lyfter 

Nottingham (2013) fram att självkänsla handlar om den egna insikten om att klara av att 

hantera motgångar och misslyckanden vilket eleverna bör lära sig tidigt. 

Yttre faktorer kopplade till villkor och förutsättningar för matematiklärande 

Här belyses yttre faktorer som interaktion och relationer som är betydelsefulla villkor och 

möjligheter för elevens matematikutveckling.  

Lärares förväntningar på elevers prestationer 
Lärarens förväntningar på elevers prestationer är betydelsefulla för hur elever lyckas i 

matematik (Wery & Thomson, 2013). Hugo (2011) påvisar att faktorer till omotiverade elever 

och att de inte klarar skolans krav är brist på relationer mellan lärare och elever samt att 

arbetssätten inte är anpassade efter elevernas förutsättningar och behov. Även tillitsskapande 

är viktigt för att utveckla och upprätthålla relationer, visar hans studie. Förutsättningarna för 

detta är att läraren är autentisk genom en naturlig öppenhet, spontanitet och visar intresse för 

eleven och dess förmågor. Lärarnas förväntningar på eleverna och skapande av meningsfulla 

möten påverkar hur det går för eleverna. Dessutom måste eleverna känna att de kan påverka 

undervisningen och får utmanande uppgifter där det krävs ansträngning samtidigt som det ger 

eleverna en chans att lyckas. Vidare menar Hugo för att lyckas med omotiverade elever bör 

lärandet utgå från redan befäst kunskap för att stärka självförtroendet och ge en känsla av 

sammanhang. 

I det svenska skolsystemet har det funnits nivågrupperingar, vilket Engström (2003) tydligt 

menar kan påverka elevens självbild negativt genom att läraren förmedlar en lägre tro på 

elevens förmåga. Undervisningen planeras och genomförs efter lärarens uppfattning om 

elevernas förmåga vilket kan leda till underprestationer. Linnanmäki (2003) beskriver att 

lärare som möter en lågpresterande elev förmodligen kommer att ha en fortsatt låg förväntan 
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på elevens prestationer och detta är något som kan få konsekvenser för elevens fortsatta 

matematiska utveckling. Eleven kan även skapa sig en negativ självbild då läraren signalerar 

låga förväntningar på att eleven kan lyckas med en uppgift vilket påverkar självvärderingen 

negativt.  

I en studie av Bagger (2015) framkommer att de känslor individen skapar sig kring matematik 

är socialt konstruerade. Även Hattie och Yates (2014) lyfter fram att bristande motivation och 

svaga skolresultat är en direkt följd av hur eleverna känner sig behandlade. I klassrummet är 

motivationen beroende av elevens självbild, miljön och socialisationen (Wery & Thomson, 

2013). Eleven behöver känna sig rättvist behandlad med personlig respekt där lärarens 

kroppsspråk, ögonkontakt och vänliga och uppmuntrande tonlägen är avgörande för elevens 

upplevelser av bemötande, beskriver Hattie och Yates (2014). Enligt Wery och Thomson 

(2013) har lärare möjligheter att engagera och motivera eleven till lärande för att nå högre 

prestation då motivation och prestation hänger nära samman.  För att höja prestationer 

och minska negativa känslor lyfter Zakaria och Nordin (2008) fram att lärare behöver skapa 

ett positivt klassrumsklimat som är fritt från negativa spänningar och eventuella generande 

och förnedrande attityder där eleven upplever att den gör bort sig. Ett tryggt och tillåtande 

klassrumsklimat är av stor betydelse för att undvika att eleven inte ska känna sig mer utsatt på 

grund av sina svårigheter, menar Lunde (2011). 

Relationer i omgivningen som kan inverka på elevers lärande 
Föräldrarnas socioekonomiska bakgrund har en stor koppling till elevernas prestation och den 

är starkt förknippad med inställning till lärande påpekar Hugo (2011). Han anser, med stöd av 

sin forskning, att det måste utvecklas en positiv inställning och tänkande till lärande samtidigt 

en god tillit för att eleverna ska kunna påverka sina skolresultat. Även Hattie och Yates 

(2014) visar att familjebakgrunden och press från föräldrarna har en betydande roll för hur det 

går för eleverna i skolan. Wang (2007) visar i sin studie att föräldrars utbildningsnivå, främst 

pappans, påverkar barnens matematikprestationer mer än barnets egen självbild gör. Maloney, 

Ramirez, Gunderson, Levine och Beilock (2015) lyfter fram i sin studie att föräldrar som 

själva har en matematikängslan överför den till sina barn. Det gör att barnen löper en större 

risk att själva drabbas av matematikängslan. 

 

Forskningen visar på skillnader i genus när det gäller att skatta sin matematiska förmåga och 

att pojkar skattar sin förmåga högre än flickor (Bagger, 2015; Pajares & Miller, 1994; 

Wilkins, 2004). Sjöberg (2006) har inga tydliga belägg men indikerar i sin studie att pojkar 
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både tar och får mer utrymme i klassrummet och att ”duktiga” flickor står tillbaka. 

Lågpresterande flickor blir ännu mer tillbakadragna, enligt Sjöberg (2006) som även menar 

att det behövs mer forskning inom området. Matematikämnet är också, enligt honom, kopplat 

till vad som anses vara manligt och kvinnligt vilket kan ses som socialt och kulturellt betingat. 

Githua och Mwangi (2003) lyfter fram i sin studie gjord i Kenya att flickor underpresterar i 

matematik bl.a. på grund av pojkarnas negativa attityder till flickors matematiklärande. 

Studier visar att elever, framför allt kvinnliga, från sämre socioekonomiska förhållanden har 

en sämre självbild (OECD, 2013). Fördomar om flickors matematiska förmågor och kulturella 

värderingar och attityder leder till att flickor riskerar att inte bemötas med samma 

förväntningar som pojkar (Githua & Mwangi, 2003). Det kan leda till att flickor underskattar 

sig själva med en låg självbild som följd.  

Teoretiska perspektiv 

Specialpedagogiskt perspektiv 

Lärarnas uppdrag är att ta hänsyn till alla elevers olika behov samt att skapa goda 

inlärningsmöjligheter för alla, skriver Ahlberg (2013). Hon menar att specialpedagogiken 

tillämpas då den ordinarie pedagogiken inte räcker till. Engström (2003) beskriver 

specialpedagogik ur två aspekter. Dels att den är tvärvetenskaplig då teori och resultat är 

hämtad från flera olika discipliner som psykologi, medicin, psykiatri, sociologi m.fl. Dels är 

den politiskt normativ då den beskriver samhällets förhållningssätt för hur elever i olika 

svårigheter ska stödjas och vilka åtgärder som ska tillämpas inom utbildningsområden.  

Ahlberg (2013) menar att specialpedagogiken handlar om allt från inlärningssvårigheter som 

följd av låg begåvning till sociala störningar. De olika teoretiska verktygen och 

utgångspunkterna som hämtas från olika discipliner leder till skillnader i hur man ser orsaker 

och konsekvenser för elevers olika svårigheter. Skillnaderna handlar om grundantaganden om 

normalitet, avvikelser och differentiering menar hon. Även Haug (1998) menar att det råder 

en viss oenighet kring hur medicinska diagnoser påverkar valet av pedagogiska åtgärder då 

den biologiskt orienterade diagnosen skapar en föreställning av en säkerställd diagnos som 

definierar och identifierar en särskild behandling utan att ta hänsyn till den enskilda unika 

individen. Han beskriver att det ska vara fokus på det pedagogiska arbetet kring eleven och 

inte funktionsnedsättningen. Således behöver skolan präglas av ett relationellt perspektiv, 

istället för ett kategoriskt, i syfte att främja, förebygga och åtgärda hinder i elevens lärmiljö. 
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Bioekologiskt perspektiv 

Bioekologisk systemteori (Bronfenbrenner & Morris, 2006; Tudge, Mokrova, Hatfield & 

Karnik, 2009) är en teori som beskriver människans utveckling i samspel med sin miljö. I ett 

ekologiskt systemteoretiskt perspektiv finns en dimension av samspelet mellan människor och 

miljö, den psykologiska idén om hur olika miljöer påverkar människans utveckling och 

lärande Process- Person- Context- Time (PPCT). Dessa bildar ett system som tillsammans 

påverkar människans utvecklingsresultat (Rosa & Tudge, 2013). Nedan presenteras de 

centrala begreppen i Bronfenbrenners och Morris (2006) bioekologiska teorier. 

Process: handlar om samspelet mellan individer, symboler och objekt vilka påverkas av 

individens och sammanhangets egenskaper över tid. Proximala processer är centralt och 

betraktas som drivkrafter för människans utveckling. Dessa kan vara positiva eller negativa. 

Person: är personliga egenskaper som påverkats av mentala och känslomässiga upplevelser 

och skapas av tidigare erfarenheter, intelligens och färdigheter samt materiella resurser. Dessa 

egenskaper är relaterade till variationer i motivation, uthållighet och temperament. Trots att 

barn har likvärdiga resurser, kan deras egenskaper skilja sig åt, som strävan att lyckas och 

uthållighet, vid motgångar och misslyckanden.  

Sammanhang: Här beskrivs människans sammanhang eller miljö i fyra sammanhängande 

system som baseras på Bronfenbrenners ursprungliga ekologiska systemteori. I mikrosystemet 

beskrivs miljöer där människan tillbringar mycket tid och där de interagerar med varandra. 

Mesosystemet är sambanden mellan miljöerna/personerna i mikrosystemet. I exosystemet 

beskrivs händelser som har en viktig indirekt påverkan på utvecklingen. Det yttre systemet är 

ett sammanhang mellan grupper som delar olika värderingar och trossystem och som på olika 

sätt påverkar varandra. 

Tid: har en viktig och betydande roll i en människas utveckling. Allt är under förändring både 

personer och miljöer under olika lång tid. Rosa och Tudge (2013) beskriver det som att 

individens eget utvecklingsförlopp är inbäddat i och kraftfullt format av förhållanden och 

händelser som sker under personens livstid. Detta fungerar både inom och mellan 

generationer och påverkar proximala processer.  

I vår studie använder vi modellen för att förstå och tolka elevernas upplevelser utifrån de olika 

komponenterna och hur dessa växelverkar samt inverkar på varandra. 
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Det salutogena synsättet och Känslan av sammanhang (KASAM) 

Det salutogena synsättet grundades av Aaron Antonovsky (1991). Fokus i hans teori ligger på 

det salutogena som kan översättas till ”hälsans ursprung”. Enligt honom beror en individs 

mentala hälsotillstånd på hur personen ifråga upplever en känsla av sammanhang, ett begrepp 

som brukar förkortas KASAM. I vilken grad som individen känner en känsla av sammanhang 

avgör hur denne klarar stressituationer som i sin tur påverkar hälsotillståndet. KASAM är 

indelat i tre delar som samspelar med varandra och tillsammans påverkar en individs förmåga 

att hantera olika typer av utmaningar. De olika delarna är: 

Begriplighet, känslan av att veta att det händer saker i våra liv. Individer som är bra på att 

göra händelser begripliga genom att kunna förklara dem har en högre friskhetsfaktor. 

Hanterbarhet, känslan av att ha resurser att hantera motgångar istället för att se sig som ett 

offer. Individer som upplever att de kan hantera saker i livet har en större motståndskraft mot 

ohälsa. 

Meningsfullhet, känslan av att det är värt att investera energi i de utmaningar som individen 

ställs inför. 

Det går att mäta KASAM och ju högre värden de olika delarna har desto bättre hälsa. Enligt 

Antonovsky (1991) är meningsfullhet den viktigaste faktorn för hälsotillståndet utifrån ett 

salutogent perspektiv. 

Genom dessa tre perspektiv vill vi kunna tolka elevers upplevelser och erfarenheter av 

matematik och att inte nå kunskapskraven i ämnet samt vad de anser om sitt deltagande under 

lektioner och hur det inverkat på svårigheterna.  
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Syfte 

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om och förståelse av elevers upplevelser och 

erfarenheter av matematik och att inte nå kunskapskraven i ämnet samt få kunskap om vad de 

anser om sitt deltagande under lektioner och hur det inverkat på svårigheterna. Våra 

frågeställningar är; 

 Vilka upplevelser av matematiken uttrycker elever i matematiksvårigheter? 

 Vad kan utgöra hinder i matematiklärandet utifrån elever i matematiksvårigheter? 

 Hur beskriver elever sin delaktighet i matematikundervisningen? 

 

Det är värdefullt, för läraren, att vara medveten om vilka faktorer som inverkar på elevens 

matematikutveckling. Läroplanen (Skolverket, 2011) uttrycker att skolan ska möjliggöra att 

eleven utvecklar tilltro till sin egen förmåga vilket handlar om att stärka elevens självbild. 

Därför är det väsentligt att, som lärare och speciallärare, tillägna sig kunskap om detta område 

för att kunna stödja eleven i dess lärandemiljö om självbilden sviktar. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv är det värdefullt att vara lyhörd för olika faktorer som kan 

inverka på elevens lärande. Då elevers upplevelser av skolmatematiken ofta handlar om flera 

olika faktorer behöver svårigheterna ses i ett tvärvetenskapligt perspektiv eftersom eleverna 

finns i ett sammanhang (Engström, 2003; Sjöberg, 2006). Några av de faktorer som lyfts fram 

i forskningen är sociala och emotionella som oro, självbild samt ängsla och dessa kan påverka 

matematikutvecklingen negativt (Lundberg & Sterner, 2009).  
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Metod 
Genom vår studie ville vi få fördjupad kunskap om och förståelse av elevers upplevelser och 

erfarenheter av matematik och att inte nå kunskapskraven i ämnet samt vad de anser om sitt 

deltagande under lektioner och hur det inverkat på svårigheterna.  

Vi har genomfört en kvalitativ studie (Creswell, 2013; Fejes & Thornberg, 2015), där vi 

analyserat, tolkat och beskrivit elevernas upplevelser och erfarenheter av att vara i 

matematiksvårigheter och att inte nå kunskapskraven i ämnet matematik under grundskolan. 

Datainsamlingen innehåller verbala fördjupade beskrivningar från respondenterna utifrån 

givna frågeställningar genom intervjuer där elevers detaljerade beskrivningar av känslor kring 

matematik kommer fram, vilket uppfyller kriterier för en kvalitativ studie (Creswell, 2013). 

Dessutom innehåller vår studie en kritisk och kreativ analys där vårt syfte leds mot en djupare 

förståelse (Fejes & Thornberg, 2015).  

 

Kvalitativa intervjuer kan vara ett lämpligt verktyg i kvalitativ forskning och kan användas 

för att få svar på respondenternas och perspektiv utifrån studiens syfte och frågeställningar 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Halvstrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes och 

resultatet har kopplats till studiens frågeställningar. Frågorna sammanställdes i en 

intervjuguide (bilaga 3) så att samma frågor ställdes till alla respondenter. Intervjuerna leddes 

av vissa specifika frågor med ibland ledande frågor för att hålla fokus på rätt sak (Creswell, 

2013; Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Back och Berterö (2015) 

beskriver för att fördjupa och vidga respondenternas svar kan följdfrågor ställas. Som en 

inledning i våra intervjuer använde vi en lärandelinje (bilaga 4) med årskursmarkeringar från 

ett till nio. Här fick eleverna uppmaningen att markera, för dem, viktiga händelser kring sin 

matematikutveckling.  

Vi tydliggjorde för respondenterna att det är deras upplevelser som är viktiga och att vi inte 

bedömer svaren som rätt eller fel, så de skulle kännas sig trygga med det de framförde, som 

Back och Berterö (2015) påpekar är viktigt. I intervjuerna var vi lyhörda för det som inte 

direkt framkom, utan vi försökte tolka det som sades mellan raderna. För att säkerställa att vi 

förstod det respondenten verkligen tyckte, sände vi tillbaka det i ord för att få bekräftelse 

eller dementi om tolkningen gjorts rätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare menar författarna 

att i intervjuerna bör man uppmuntra respondenterna att uttala nyanserade beskrivningar så 

exakt som möjligt för att få fatt på skillnader och variationer kring det efterfrågade, vilket vi 

försökte eftersträva.  
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Urval och begränsningar 

Vår studie genomfördes på fyra skolor i två storleksmässigt olika kommuner och städer för att 

få en hög validitet. Urvalet var 15 elever, i årskurs 9, som under sin skolgång utvecklat en 

ängslan inför ämnet matematik vilket påverkat deras prestationer samt att de inte uppnått 

kunskapskraven inom ämnet. Urvalet av elever gjordes i samråd med undervisande lärare där 

vi efterfrågade elever i klassen med en, enligt läraren, uppfattad ängslan och som även är i 

matematiksvårigheter. Elevfördelningen på respektive skola var: fem elever, fem elever, tre 

elever samt två elever. Könsfördelningen var nio pojkar och sex flickor. Vi ville ta reda på 

deras erfarenheter av vad som har påverkat inlärningen negativt och vad de anser är orsaken 

till att de inte når kunskapskraven. Efter lärarnas urval träffade vi eleverna för att informera 

om hur intervjuerna skulle genomföras, när de skulle ske samt gick igenom de etiska 

principerna (www.codex.vr.se). Därefter fick de möjlighet att tacka ja eller nej till att delta i 

studien. Då eleverna är under 18 år informerade vi och krävde ett skriftligt samtycke (bilaga 

2) från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2011). 

Genomförande 

Här redogörs för hur kontakten med skolorna, respondenterna och vårdnadshavarna gjordes 

samt hur intervjuerna genomfördes. 

Inledningsvis kontaktade vi rektorerna på skolorna för att få ett medgivande att utföra vår 

studie. Därefter tog vi kontakt med undervisande lärare för att säkerställa att det fanns elever 

som uppfyller studiens kriterier. I en kvalitativ studie är det viktigt att från början hitta 

adekvata respondenter som kan ge forskaren relevant data (Backman, 2016; Creswell, 2013). 

Alla deltagare, samt deras vårdnadshavare, fick i förväg ett missivbrev (bilaga 1), samt 

muntlig information där det tydligt framgick vad studien har för syfte och nytta samt hur den 

ska presenteras och publiceras. I missivbrevet fanns också en kort presentation av oss samt 

kontaktuppgifter. Dessutom informerades de om att allt var frivilligt och de kunde 

närsomhelst avbryta sitt deltagande, allt enligt informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.codex.vr.se).  

För att påminna respondenterna om den information som stod i missivbrevet inleddes varje 

intervju med en kort genomgång av studiens syfte, genomförande och de etiska aspekter som 

betonades (Kvale & Brinkmann, 2014) samt att vi återigen informerade om att intervjun 

kommer att spelas in. För att eliminera yttre påverkan som ljud eller avbrott genomfördes alla 

intervjuer i avskilt rum.  
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Vi fördelade alla intervjuer mellan oss efter skolornas geografiska läge, vilket blev en bra 

fördelning och tidseffektivt. Transkriberingen gjorde vi på våra egna intervjuer och sedan 

tolkade och analyserade vi dem tillsammans.  Allt arbete har vi gjort tillsammans genom 

fysiska träffar vilket vi anser varit en fördel då vi känner och äger allt arbete gemensamt. Det 

gav oss möjligheter att diskutera och reflektera kring litteratur och resultat på ett mer naturligt 

sätt. Litteraturen har vi till viss del fördelat mellan oss. Vi har hela tiden fört resonemang 

kring innehållet vilket gör att vi känner vårt gemensamma material. 

Dataanalys 

Då vi valt en kvalitativ ansats har vi i analysen använt olika analysmetoder; koncentrering, 

kategorisering, berättelse och tolkning som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver. Vi 

transkriberade samtliga inspelade intervjuer, allt eftersom de genomförts, så att analysen fick 

så hög reliabilitet som möjligt. Vi valde dock att utesluta ord och information som inte 

tillförde studiens syfte något, exempelvis typ, hm, så, liksom och alltså eller då de exempelvis 

började berätta om sjukdomar. Vi valde att skriva ut transkriberingarna som skriftspråk för att 

underlätta läsningen. Transkriberingen av intervjuerna gjorde vi var och en för sig för att 

sedan göra analys och tolkning gemensamt. 

Transkriberingarna läste vi igenom flera gånger, både vår egen och den andres, som vi sedan 

diskuterade. Kodord som var kopplade till våra frågeställningar färgmarkerades för att sedan 

kategoriseras i olika teman, dessa delades sedan in i yttre och inre faktorer. Under läsningen 

försökte vi vara neutrala genom att tänka över, tolka och värdera det som till synes kunde 

vara, för oss, givet för att få större tillförlitlighet av det som framkom. Det blev en del av den 

analytiska och tolkande process som bl.a. Fejes och Thornberg (2015) samt Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver. Detta är ett förfaringssätt som är vanligt då studier är 

kvalitativa. Tolkningen ska inte utgå från förutfattade meningar utan noga följa det som sägs 

under intervjuerna, enligt författarna.  

Vi var medvetna om svårigheterna att hitta rätt teman och att sortera i materialet, därför hade 

vi ständiga diskussioner kring våra tolkningar. Att analysera materialet är problematiskt och 

krävs noggrann genomgång flera gånger för att kunna göra rätt analys. För att inte störa 

analysprocessen gjordes arbetet under en sammanhängande begränsad period (Larsson, 2011).  

  



 
 

22 
 

Etiska överväganden och tillförlitlighet 
God etik är en mycket väsentlig del i arbetet med en forskningsstudie. Därför är det viktigt att 

följa forskningsetiska principer och att ha en neutral hållning genom att inte göra tolkningar 

och leta efter det forskaren vill ha svar på. Det är också en viktig aspekt i ett 

samhällsperspektiv så att forskning får medborgarnas förtroende och tillit (Vetenskapsrådet, 

2011). Ute på fältet behöver forskaren ha en lyhördhet i mötet med respondenterna för att inte 

riskera att deltagarna upplever olustkänslor genom att forskaren gräver för djupt i, för 

respondenterna, eventuella känsliga frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Två pilotintervjuer 

genomfördes utifrån en tilltänkt intervjuguide som ledde till att vi fick justera några frågor. 

Vid dessa tillfällen använde vi inte oss av lärandelinjen. 

 

Under intervjuerna försökte vi läsa av och tolka respondenternas sinnesuttryck. Vi hade för 

avsikt att avbryta eller ändra fokus om det som framkom hade en betydande negativ påverkan 

på respondenten, vilket vi aldrig behövde. Studiens svagheter lyfter vi i vår diskussion då 

begränsningar är viktiga att framhålla så att studiens trovärdighet upprätthålls 

(Vetenskapsrådet, 2011). I en kvalitativ studie måste urvalet av respondenter göras noggrant 

så att deras erfarenheter motsvarar syftet, vilket gör att validiteten och giltigheten ökar 

(Creswell, 2013). Det är värdefullt att förhålla sig kritisk till datainsamling, analys och 

begränsningar, ett så kallat reflexivt förhållningssätt som kan påverka både validiteten och 

giltigheten. Svagheter i en kvalitativ studie kan bl.a. vara forskarens egen erfarenhet, 

kunskaper, perspektiv och kreativitet. Dessa kan påverka analysen och tolkningen av det 

insamlade datamaterialet (Fejes & Thornberg, 2015). Vi är väl medvetna om och vill 

framhålla att vår kvalitativa studies resultat och analys inte kan generaliseras då urvalet är 

begränsat.  
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Resultat 

Här presenterar vi vårt resultat med utgångspunkt från våra frågeställningar. I de två första 

frågeställningarna har vi valt att kategorisera våra tolkningar av svaren utifrån yttre och inre 

faktorer som sedan delats in och beskrivs i olika teman. Den sista frågeställningen, som 

handlar om delaktighet utifrån elevers upplevelser och erfarenheter, beskrivs utifrån olika 

teman som framkommit i studien.  

Elevers upplevelser av matematik 

Vårt material kan beskrivas utifrån yttre och inre faktorer som påverkar elevernas upplevelse 

av matematik. Dessa kommer att få en fördjupad förklaring nedan i olika teman som 

framträder i datamaterialet; emotionella upplevelser, självbild, tid, relationer i undervisningen 

samt relationer i närmiljön. 

Inre faktorer som eleverna uttrycker kring matematik 

Emotionella upplevelser 

Vi ser i vårt material att flertalet av eleverna upplever matematiken som svår, krånglig och 

förvirrande. Det framkommer att det är jobbigt att hålla siffrorna i huvudet och det blir inte 

logiskt. De uttrycker att kunskapen “inte fastnar” vilket resulterar i att matematiken känns 

jobbig och tråkig. En elev gör en metafor ”Men nu är det liksom bara som vatten som åker 

igenom nästan” (Elev 7). 

Genom dessa upplevelser framkommer det att matematiken är ansträngande för många av 

eleverna då den kräver fokus, koncentration och tänkande. Det resulterar i, enligt dem själva, 

att viljan och orken att anstränga sig saknas och de ger upp. Några av eleverna upplever att 

matematiken är ett ämne som är omöjligt att klara av och hos de allra flesta eleverna finns en 

uppgivenhet där de uttrycker att det inte kommer att gå att fixa, så de vill inte ens försöka.  

Jag sitter där och tittar jag på siffrorna sen så går det inte och det går inte 

ihop. Och alla siffror är olika och det blir så här jättemycket och sen så bara 

går det inte. Och då skiter man i det istället. För då fattar man ju inte ändå 

(Elev 3). 

Flera elever säger att matematiken är rolig och lätt när de förstår och att de får mycket gjort. 

De beskriver en drivkraft vid förståelse utan att behöva anstränga sig. När de möter på 

motstånd ger de lätt upp. 
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…får man ett flyt då liksom, när det känns lätt……blir man liksom glad, 

speciellt matten går bra för en gång skull…det kan vara någonting man kan 

bra i matte… Sen har jag skitsvårt i  för geometri. (Elev 12) 

Självbild 

Samtliga elever i vår studie skuldbelägger sig själva genom att uttrycka att deras svårigheter 

beror på egen bristande drivkraft och motivation. Flera gånger under intervjuerna beskriver 

eleverna sig som dumma, tröga, misslyckade och dåliga när det gäller matematik. Några säger 

att de alltid varit dåliga på matematik medan andra menar att svårigheterna började senare när 

det, enligt dem, blev mer allvar och kravfyllt. Vidare uttrycker de en negativ självbild som i 

vissa fall förstärks då det är allmänt känt bland klasskamraterna att de har svårt i ämnet. I 

vissa fall är de negativt påverkade av kamraternas värderingar och i andra fall upplever 

eleverna en acceptans och menar att de inte är utsatta. Samtidigt lyfter flera elever att de kan 

matematik, om de hade orken och viljan att anstränga sig.  

Men alla har ju sagt att jag egentligen kan bara jag vill, liksom. Jag tror ju på 

det för när jag väl gör det så kan jag. Men det händer inte så ofta. Liksom tar 

tag i det och så (Elev 5). 

Men alltså, alla vet ju i klassen att jag är lite trög, så där när det gäller matte, 

(skratt), alla skrattar ju typ (Elev 9). 

Tid 

I studien ser vi att alla elever upplever ämnet matematik som forcerande och stressande då 

undervisningen går fort fram, enligt dem. Flertalet av eleverna beskriver tiden som ett 

dilemma då den inte räcker till för att befästa ny kunskap samt ta igen kunskapsluckor. 

Upplevelsen blir då att det inte är någon idé att ens försöka. 

Alla skulle ju vara vid samma kapitel hela tiden, så det var ju lite svårt för 

mig det också. Jag slank ju alltid efter. Man hade typ en vecka på sig att göra 

klart ett helt kapitel. Men man kände sig stressad hela tiden. Man kände sig 

stressad då minns jag. Man kände sig skitstressad. Jag tyckte att det var 

skitjobbigt (Elev 1). 

En förklaring till att de inte orkar fokusera och ger upp är en ständig kamp med tiden, menar 

eleverna. De beskriver att undervisningen har högt tempo och det saknas tid till 

färdighetsträning för att befästa. Flera av eleverna säger att de har svårt att minnas och därför 

behöver tid för förståelse och repetition. Då tiden inte ges kommer de efter och 

kunskapsluckor uppstår, beskriver de. Ett annat hinder som lyfts är deras egen oförmåga att 
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strukturera och överblicka sitt eget lärande vilket eleverna säger är tidskrävande och 

stressande. 

När hon ska ha en massa genomgångar. Och så ska man kunna det. Inom en 

halvtimme och då det är inte mycket som jag har fattat då. Alltså om jag 

läser ett helt papper och så ska jag kunna det nästa dag. Om jag inte minns 

allt. Det går så fort (Elev 2). 

 

Yttre faktorer som eleverna uttrycker om matematik  

Relationer i undervisningen 

Låga förväntningar, bristande engagemang och orättvisa från lärare var några upplevelser som 

eleverna uttryckte har påverkat dem. Lärare har inte alltid varit intresserad av inlämnade 

uppgifter och inte gett återkoppling. En elev berättar hur en lärare uttryckte att eleven inte var 

tillräckligt smart för att kunna vissa uppgifter.  

Jag tycker att läraren ska verkligen hjälpa en och pusha en men hon bara 

drog en ner. Så det blev tvärtom så då fick man inte ens lust att göra något 

för då tänkte man hon är mattelärare och hon säger att jag är trög, så då är det 

så helt enkelt (Elev 6). 

Klasskamraters kommentarer och skratt kring elevens svårigheter i matematik upplevde några 

i studien som nedvärderande och påverkade självbilden. Några elever menar att kamraternas 

testresultat inverkade på deras självvärdering, om resultaten var höga sänktes den och vid låga 

resultat så förlikade sig eleverna med svårigheterna att klara en godkänd nivå. En elev berättar 

att när hennes kamrater var missnöjda trots höga provbetyg ljög hon om sitt eget underkända 

betyg för att hon inte ville visa att hon fått F. 

Men de fick mig att tänka så här vad är det för fel på mig liksom jag hade så 

dåligt självförtroende (Elev 10). 

Relationer i närmiljön 

Föräldrarna har inte någon negativ påverkan enligt elevernas uppfattning. De upplever att 

föräldrarna tycker att matematik är viktigt. Dock säger flera elever att “pappa är som jag” 

vilket visar att de tillskriver sig samma svårigheter som sin pappa och det blir en yttre faktor 

som påverkar elevens upplevelse av att matematik är svårt. 
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Elevers uppfattningar om hinder i sin matematikutveckling. 

Resultatet beskrivs här utifrån yttre och inre faktorer som eleverna uppfattar som hinder i sin 

matematikutveckling. Dessa kommer att få en fördjupad förklaring nedan i olika teman; 

motivation och drivkraft, flyktstrategier, skolans undervisning och organisation, läraren, 

klassrumsklimat samt föräldrar. 

Inre faktorer som hinder i lärandet 

Motivation och drivkraft 

Förklaringar som eleverna i studien uppger som hinder handlar om inre faktorer förknippade 

med motivation och drivkraft. Majoriteten av eleverna uttrycker att de inte vill och därför 

saknar orken att anstränga sig för att lära matematik - de känner sig trötta. Metaforen “jag 

saknar motor” används i flera beskrivningar och de upplever att matematiken är tråkig. De ser 

ingen mening med att lära sig och har inställningen att de inte kommer att klara att få 

godkända betyg i ämnet därför ger de upp. Samtliga elever är väl medvetna om vad de skulle 

behöva göra för att klara sina studier men förmår sig inte att anta utmaningarna som krävs. 

Dessa utmaningar är, enligt eleverna, att koncentrera sig, fokusera på rätt saker och sitta still.  

Om läraren pratar, kanske hon säger: Nu ska vi prata om division. Då kan jag 

sitta och bara: Division, konstigt ord. Vart kom det ifrån? Och typ fokusera på 

helt andra grejer. Och då slutar det med att jag tänker i min egna lilla värld 

(Elev 10).  

Flera elever uppger att de inte tror på sin matematiska förmåga då de jämför sina egna 

prestationer med kamraternas framgångar. Flera elever uppger att de försöker och försöker 

men ändå misslyckas och ger då upp. De uttrycker att det inte är värt att anstränga sig. 

Jag sitter där och tittar jag på siffrorna sen så går det inte och det går inte 

ihop. Och alla siffror är olika och det blir så här jättemycket och sen så bara 

går det inte. Och då skiter man i det istället. För då fattar man ju inte ändå. 

Det tar så mycket på krafterna och sitt eget självförtroende genom matten att, 

ja… (Elev 3). 

Flyktstrategier 

För att ta sig igenom det som känns svårt använder eleverna sig av beteenden som kan tolkas 

som olika flyktstrategier. De tillskriver sig olika personliga roller som busig, stökig och envis. 

Vidare beskrivs att de undviker att konfronteras med svårigheter som de stöter på genom att 

chansa, titta i facit, strunta i att lyssna på läraren och drömma sig bort. Flera beskriver att de 

ofta börjar pyssla med annat som att titta på mobiltelefonen eller datorn. Hög frånvaro är 
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också en vanlig flyktstrategi bland studiens elever, som inte enbart drabbar matematiken. Det 

handlar först och främst om otillåten frånvaro som de aktivt valt. Ett fåtal kan klassas som en 

form av hemmasittare med anpassade studiegångar där andra ämnen tagits bort till förmån för 

matematiken för att de ska vara behöriga att söka gymnasium. Eleverna själva lyfter att 

frånvaron är ett hinder då de missar mycket undervisningstid och att det är svårt att hinna ta 

igen. Trots anpassningar är de inte alltid på lektionerna men några har insett nackdelen med 

frånvaron och har ökat närvaron under årskurs nio. En elev berättar dock att han inser att det 

är försent men han fortsätter att kämpa. En del frånvaro beror i vissa fall på att de hellre är 

med kompisar för de är viktigare, berättar några elever. De berättar vidare att kamraterna inte 

heller är studiemotiverade. 

                          Jag har missat mycket, jag har haft mycket frånvaro, Så jag har missat en del 

så jag har kommit tillbaks så har jag inte fått jobba tillbaks med det jag har 

missat så jag har bara hoppat på nya grejor och så. Jag har inte lärt mig 

grunderna (Elev 4).  

Många elever berättar att de blivit erbjudna hjälp men inte tagit emot den då de känner sig 

dumma och utpekade. Några elever uttrycker att det är jobbigt att ta emot enskilt stöd 

eftersom de inte kan komma undan och det kräver fokus.   

... jag hängde ju inte med för det vart så mycket grejor på en gång, så då 

fattade jag inte, så då sket jag i det och gick därifrån så då var jag var aldrig 

på matten ( Elev 10).  

Jag vet inte…. svårt…..att inte be om hjälp, man kanske inte vill känna sig så 

jävla dålig inför klassen eller så. Be om hjälp hela tiden och om det är saker 

(Elev 2).  

Yttre faktorer som hinder i lärandet 

Skolans undervisning och organisation 

I de lägre åldrarna beskriver flera av eleverna att de hade möjlighet att välja bort matematik 

till förmån för andra ämnen. Ett par elever nämner att de hade ytterst lite eller ingen 

matematik på schemat. De valde då hellre ett ämne som de behärskade och upplevde som 

roligt. Lektionerna upplevs av flertalet elever som långa med tidskrävande genomgångar där 

tid för färdighetsträning saknas. En elev uttryckte följande: 

Men nu är det mer genomgångar hela lektioner, jobba tio minuter. Så sen 

hinner man inte jobba så mycket i boken så mycket. Så har de så höga krav 
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på att man ska hinna sju sidor, på typ två lektioner, när vi har genomgång typ 

40 minuter (Elev 9).  

När eleverna var yngre beskriver några att matematiken var mer lekfull vilket de inte 

upplevde som seriöst. Samtidigt beskriver de att på högstadiet blir allt skrivande ett hinder 

och att matematiken är för abstrakt vilket gör den tråkig och svår. Flera elever lyfter 

multiplikationstabellen som en orsak till sina svårigheter då de inte lyckats automatisera den. 

Flera elever berättar att de haft svårt i matematik under hela grundskolan men att stödinsatser 

sattes in först på mellan- eller högstadiet. Stödet handlade främst om att ta igen 

kunskapsluckor vilket ledde till nya luckor eftersom klassen fortsatte med nya moment. 

Här lyfter eleverna svårigheterna med summativa prov utan återkoppling under arbetets gång. 

De menar att om de misslyckas på ett prov måste tid användas till repetition samtidigt som 

nya moment introduceras vilket skapar stress. 

Ja, alltså i 8:an jag fick göra omprov på varenda prov på vissa blev det till 

och med tre omprov innan jag ens klarade det. Men då så blev det väl i 8:an 

på första årskursen då fick vi en annan lärare, vi som hade det svårt, men då 

blev det också väldigt tufft. För då fick man jobba med henne två dagar i 

veckan med förra kapitlet som man inte klarade. Men så hade vi det här 

andra kapitlet som alla andra jobbade med, och det fick man jobba med en 

gång i veckan. Så det blev ju jättemycket, det blev ju inte bra det heller  

(Elev 6).  

Övergångar och skolbyten nämns som hinder då information brister, kunskapsnivå och krav 

skiljer sig samt annorlunda skolorganisation. En elev berättar att utredningsmaterial kring 

elevens svårigheter inte överfördes mellan skolor vilket resulterade i att han inte fick det stöd 

han behövde. Flera elever upplevde att steget från mellanstadiet till högstadiet var stort. 

Undervisningen blev mer seriös och elevernas kunskapsluckor blev mer påtagliga och i vissa 

fall ökade. Större klasser, fler lärare och salsbyten nämndes av några elever som en stor 

omställning som påverkade deras lärande negativt då de har svårt att planera och överblicka 

sin skolsituation. 

Vi bytte ju till en ny skola, först var vi på en jätteliten skola, och sen kom vi 

hit och då tyckte vi det var så stort och så kände man ingen i klassen heller. 

Och då kändes det som jag inte vågade fråga om hjälp. Och då förstod jag 

ingenting, och då gick det inte bra på proven, och sen fortsatte det bara  

(Elev 8). 
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Läraren 

Majoriteten av eleverna är positiva till sina lärare och försvarar lärarnas agerande genom att 

påtala stora klasser och tidsbrist. En elev beskriver att hon inte ber om hjälp för att hon vet att 

andra har svårare än hon själv och behöver mer hjälp samt att läraren inte hinner med alla. Ett 

hinder som flera elever upplever är att arbeten inte alltid följs upp och att lärarna har låga 

förväntningar på eleven. Några elever menar att de hade behövt mer krav och högre 

förväntningar från läraren för att vilja utmana sig själva. Ett par elever berättade att läraren på 

lågstadiet inte hade tillräckliga kunskaper och intresse för matematik vilket också läraren själv 

uttryckte.  

Alltså, jag menar…. Det var en ren tillfällighet, att jag, vad heter det?, att den 

läraren jag hade från ettan till trean var dålig men det hade ingenting med 

saken att göra om hon var kvinna eller man. Det är liksom hennes kunskaper 

som…. Som liksom var dåliga…. Skulle lika gärna kunnat vara en man  

(Elev 12). 

Några elevröster vittnar om lärare som tappat tålamodet och blivit arg när eleverna inte 

förstår. Lärare har också i vissa fall gett negativa kommentarer kring elevens personlighet. 

Några elever berättar att de haft många lärarbyten under kort tid vilket resulterade i att 

undervisningen bedrivits utifrån olika lärstilar. Detta beskriver eleverna som krångligt och 

förvirrande då de hela tiden fick lära om.  

Klassrumsklimat 

Majoriteten av eleverna lyfter fram att ett stökigt och otryggt klassrumsklimat är ett hinder då 

det påverkar koncentration, fokus och självbild. De beskriver klasserna som stora, pratiga 

med brister i värdegrunden. Taskiga kommentarer och negativa värderingar förekommer samt 

att kamrater ibland gör sig roliga på varandras bekostnad. 

Men grejen är de att killarna, säger du liksom fel, ska alla börja skratta. Är 

du helt trög? eller Hörde du vad hon sa? (Elev 10).  

Föräldrar 

De flesta eleverna uttrycker att de önskat att föräldrarna skulle ha ställt högre krav under 

skolgången. De menar att de fått för mycket frihet och inte det stöd som de behövt när det 

gäller läxor.  

De skulle ha varit lite hårdare. Inte gett mig så mycket frihet som jag har 

haft. Låsa in mig, nej, Säga att jag inte får vara ute, typ. Förrän jag har 
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plugga och att mamma har förhört mig för att se att jag kan och sedan fått gå 

ut (Elev 5). 

Även om föräldrarna i en del fall vill hjälpa till så har de inte den matematiska eller didaktiska 

kunskapen, enligt eleverna. En elev beskriver att hon inte har fått matematiken med sig 

hemifrån sedan hon var liten eftersom föräldrarna inte varit intresserade.  

Alltså, vissa har ju föräldrar som är bra i matematik och så, och de lär dem 

när de är väldigt små. Men jag känner bara att ……. Jag kanske inte har fått 

den, just den kunskapen (Elev 14).  

 

Elevers delaktighet i matematikundervisningen 

Resultatet redovisas med utgångspunkt från de teman som framträdde; tid, klassrumsklimat 

och flyktstrategier. 

Tid 

De flesta eleverna beskriver lektionsupplägget lika. Det börjar med en lärarledd genomgång 

utan diskussion som sedan följs av enskilt arbete i boken. Några elever lyfter att de inte hinner 

med på genomgångar och kan då inte tillgodose sig innehållet för att skapa förståelse vilket 

gör att de fokuserar på annat. Några elever uttrycker att undervisningen istället skulle varvas 

med korta genomgångar och självständigt arbete då de lättare skulle kunna fokusera. 

Klassrumsklimat och flyktstrategier 

Flera elever säger att de inte vill ställa frågor under genomgången i rädsla för att framställas 

som dumma då frågan kan anses vara självklar. Eleverna har en rädsla för att kamraterna ska 

skratta eller kommentera om de säger fel. Den känslan förekommer även hos ett par elever i 

studien som inte blivit utsatta för kamraters värderingar. De beskriver att de hanterar 

situationen genom att; inte lyssna, vara passiva, vara oengagerad, sitta av tiden eller skolka. 

De kan också hålla på med mobiltelefoner, sova, prata med kamrater eller rita. Dessa 

flyktstrategier är vanligt förekommande även vid självständigt arbete.  

Ja, det är ju då man sitter där och fattar ingenting. Då är det ju jättesvårt. Då 

vill man ju nästan inte ens lyssna på vad de säger. Då sitter man där bara: 

Fattar ingenting och tänker: Det här behöver jag inte ens lyssna på ( Elev 7). 

Under självständigt arbete beskriver de flesta eleverna att de undviker att be läraren om hjälp. 

Ett par elever uttrycker att de känner sig tjatiga när de frågar läraren men att de i stället ibland 

ber kamrater om hjälp. Det resulterar i att eleverna sitter av tiden eller börjar hålla på med 
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annat vilket de beskriver som en uppgivenhet. För att inte blotta sina svårigheter inför 

kamraterna undviker de ofta delaktighet under lektionstid. En elev säger att han inte gillar att 

synas och att ta plats och en annan säger att han inte vill svara på en fråga om han inte är 

säker på att svaret är rätt. Flera elever lyfter fram att de är mer delaktiga i diskussioner i små 

grupper eftersom de känner sig tryggare. Enligt några elever skulle mer praktiskt arbete på 

matematiklektionerna bidra till att de skulle bli mer delaktiga eftersom det är roligare och de 

skulle förstå mer.  

Resultatsammanfattning 
Studiens tre frågeställningar är: Vilka upplevelser av matematiken uttrycker elever i 

matematiksvårigheter? Vad kan utgöra hinder i matematiklärandet utifrån elever i 

matematiksvårigheter? Hur beskriver elever sin delaktighet i matematikundervisningen? 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att såväl inre som yttre faktorer är viktiga för 

elevernas upplevelser av matematik och hinder i den matematiska lärprocessen. Det är 

intressant att resultatet också visar att yttre faktorer tycks medverka till elevers upplevelser på 

ett mer emotionellt plan. Avsaknad av drivkraft är centralt och eleverna anser att det är de 

själva som är orsaken till att de inte når kunskapskraven. Detta medverkar till brist på 

motivation och ansträngning. De tillskriver sig egenskaper som oengagerade, omotiverade 

och dumma samtidigt säger de att de skulle klara betyg om de ville. Ängslan och oro uttrycks 

inte av eleverna, dock framkommer flera kommentarer som kan tolkas och kopplas till detta 

och som resulterar i olika undvikande strategier. Relationer till lärare har ofta varit bra genom 

grundskolan men undervisningen har inte anpassats utifrån elevernas förförståelse, 

förutsättningar och behov vilket medfört kunskapsluckor. Känslan av sammanhang har 

uteblivit och därför har undervisningen upplevts som meningslös och inte hanterbar. 

Klassrumsklimatet har betydelse för elevernas vilja att våga delta i undervisningen  och 

tidsaspekten är en bidragande orsak till elevernas kunskapluckor och finns med i många 

sammanhang. Föräldrarnas inverkan har delvis varit en faktor till elevernas upplevelser och 

attityder till matematik även om de själva inte är medvetna om det.  
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Diskussion 

I denna del för vi en diskussion kring vårt val av metod kopplat till metodansatsen. Vi 

redovisar en diskussion kring studiens resultat som relateras till studiens syfte, 

specialpedagogisk relevans kopplat till våra teoretiska ansatser och tidigare forskning. Vi har 

intervjuat 15 elever om deras upplevelser av matematik, hinder i deras lärande samt 

delaktighet i undervisningen. I vår studie har vi sökt svar utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv (Engström, 2003) på elevers lärande men har även lyft fram andra perspektiv.  

Metoddiskussion 

Utifrån vårt syfte ansåg vi att en kvalitativ metod passade vår studie då vi var intresserade av 

att få fördjupad kunskap om och förståelse av elevers upplevelser och erfarenheter av 

matematik och att de inte når kunskapskraven i ämnet samt vad de anser om sitt deltagande 

under lektioner och hur det inverkat på svårigheterna. 

Kontakten med våra tilltänkta skolor fungerade bra. I de flesta fall var det inte svårt att få 

elever att vilja delta i studien. I några fall drog sig eleverna ur när de fick veta att intervjun 

skulle spelas in. Det var dock inte svårt att hitta nya respondenter. I ett par fall var det ett 

bekymmer att få tillbaka det påskrivna samtyckesbrevet men det löste sig. 

I vår första kontakt med undervisande lärare önskade vi få hjälp med att välja ut respondenter 

som passade in i studies syfte. I en kvalitativ studie är det viktigt att från början hitta adekvata 

respondenter som kan ge forskaren relevant data (Backman, 2016; Creswell, 2013). Vi anser 

att vi fick ett bra urval som motsvarade våra förväntningar. En fördel tyckte vi var att vi inte 

kände de utvalda eleverna och risken att påverka dem blev mindre. Då våra respondenter 

beskrev liknande upplevelser och erfarenheter av sin matematikutveckling anser vi att denna 

studie har en hög validitet (Larsson, 2011). Validiteten är också hög eftersom vi har studerat 

det som var avsikten samt valt lämplig datainsamlings- och analysmetod för ändamålet. Alla 

elevers röster finns representerade i resultatet, någras är citerade och andras är framskrivna 

gemensamt eller enskilt i löpande text. Vi är medvetna om att fördelningen av presenterade 

citat är ojämnt fördelade mellan eleverna. Detta beror på att vi valt ut de citat som bäst 

beskriver rubrikens tema.  

Den intervjuguide vi använde oss av hade tre huvudfrågor kopplade till studiens 

frågeställningar som justerades något efter pilotstudien. Huvudfrågorna var av en öppen 

karaktär för att få beskrivande svar och undvika att respondenterna blev styrda. Samtidigt 
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gjorde vi en del ledande underfrågor i intervjuguiden för att kunna hålla fokus på rätt sak 

(Creswell, 2013; Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Innan vi använde 

intervjuguiden (bilaga 3) fick eleverna titta på en lärandelinje (bilaga 4) från årskurs ett till 

nio. Syftet var att få eleverna att fritt berätta och beskriva händelser kring matematik. Vi 

upplevde en svårighet med att använda en lärandelinje tillsammans med vår intervjuguide då 

eleverna spontant berättade svaren på våra frågor som senare skulle ställas. Detta gjorde att vi 

som intervjuare ibland tappade bort oss och det var svårt att hålla en röd tråd genom intervjun. 

En brist i studien var att vi inte provade lärandelinjen i pilotstudierna. Anledningen till att den 

inte användes var att vi antog att den inte skulle ha betydelse för frågeställningarna i guiden. 

Under analysarbetet blev vi medvetna om att vi missat frågeställningar som kunde ha gett mer 

uttömmande svar. Detta gör att det finns en eventuell brist i resultatanalysen då viktig 

information kan ha uteblivit. Vi upplevde dock att intervjuerna blev bättre efter hand då vi 

kände oss mer säkra i rollen som intervjuare. Valet av inspelningsmetod var positivt då vi 

kunde fokusera på att lyssna in det respondenterna sa, samtidigt var det värdefullt att kunna 

lyssna på intervjuerna många gånger vid transkriberingen. 

Vi har följt den arbetsgång vi beskrivit tidigare för att ge förutsättningar för att en likvärdig 

studie ska kunna genomföras. Därför anser vi vår studie trovärdig. Då vi har ett begränsat 

urval av respondenter anser vi att det inte går att generalisera resultatet. Vi har följt 

Vetenskapsrådets codex (2016) och inga etiska dilemman har förekommit. 

 

Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras våra resultat av studiens frågeställningar som relateras till tidigare 

forskning. Syftet med denna kvalitativa studie var att få fördjupad kunskap om och förståelse 

av elevers upplevelser och erfarenheter av matematik och att inte nå kunskapskraven i ämnet 

samt få kunskap om vad de anser om sitt deltagande under lektioner och hur det inverkat på 

svårigheterna. Vi har utgått från följande frågeställningar: 

 Vilka upplevelser av matematiken uttrycker elever i matematiksvårigheter? 

 Vad kan utgöra hinder i matematiklärandet utifrån elever i matematiksvårigheter? 

 Hur beskriver elever sin delaktighet i matematikundervisningen? 

 

Metoden vi använt oss av är kvalitativ och vi har intervjuat 15 elever i fyra skolor i två olika 

kommuner. Vi kontaktade respektive rektor för ett godkännande att tillfråga några elever på 
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skolan och därefter kontaktades lärare för ett urval, för studien, lämpliga respondenter. 

Därefter träffade vi eleverna för att berätta om hur intervjuerna skulle gå till, vad de skulle 

leda till och när de skulle ske. Ett missivbrev skickades hem till vårdnadshavare. 

Resultatet av elevsvaren i de två första frågeställningarna diskuterar vi utifrån inre och yttre 

faktorer kopplat till studiens bakgrund. Den sista frågeställningens resultat diskuteras i 

löpande text utifrån elevernas beskrivningar och kopplas till studiens bakgrund. 

Elevers uppfattningar om matematik 

Nedan följer en diskussion kring de olika teman som framträder i datamaterialet; emotionella 

upplevelser, självbild, tid, relationer i undervisningen samt relationer i närmiljön. 

Resultatet visar att flertalet upplever matematiken som svår, krånglig och förvirrande. 

Eleverna upplever att den är omöjlig att klara vilket resulterar i att de känner en uppgivenhet. 

De beskriver också att matematiken känns forcerande och stressande vilket ger olika former 

av blockeringar. Hattie och Yates (2014) menar att människor är naturligt motståndare mot 

ansträngning som kräver kognitiva resurser. Om inte ansträngningen ger resultat tillräckligt 

snabbt och lätt känner sig individen ängslig, mindre självsäker och omotiverad. Eleverna i vår 

studie stämmer väl överens med Hattie och Yates (2014) studie då vi hör att de är 

omotiverade och ger upp då ansträngningen är för stor. Vi tolkar resultatet att orsaken till 

uppgivenhet är otillräcklig tid. Eleverna uttrycker flera gånger att det tar lång tid för dem att 

lära sig och förstå. Detta styrks av Klingberg (2016) som menar att en del elever har en 

långsam inlärningsstil och att skolan kan kompensera genom att ge mer tid. Här ser vi ett 

dilemma för skolans organisation att skapa den tiden inom skolans ram som troligen är 

nödvändig för många elever. Det specialpedagogiska uppdraget kan handla om att medverka 

till att skapa tid för elever som lär sig långsamt samt lyfta fram och diskutera lärandeprocesser 

som kan främja elevernas vilja att anstränga sig. Utifrån ett relationellt synsätt kan yttre 

faktorer i omgivningen skapa förutsättningar för elevers lärande.  

Det är viktigt, anser vi, att göra eleverna medvetna om hur de själva kan påverka sitt mindset 

(Dweck, 2015). Vi finner det intressant att flera elever i vår studie säger att de kan om de vill 

och hade orken vilket kan tolkas som ett sätt att upprätthålla sitt självvärde utåt. Samtliga 

elever i vår studie skuldbelägger sig själva genom att beskriva att deras svårigheter beror på 

bristande drivkraft och motivation. Det tror vi kan handla om elevens självbild att inte framstå 

som trög eller dum som eleverna uttryckt om sig själva i vår studie. Tidigare forskning 

(Dweck, 2015; Taube, 2007; Wery & Thomson, 2013) visar att elever som undviker 
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ansträngning beror ofta på att de inte vill visa sig hjälplösa och svaga i syfte att behålla sin 

värdighet inför andra.  

Yttre faktorer från lärare som låga förväntningar, oengagemang och orättvisa beskriver flera 

elever har påverkat deras upplevelse av matematik. Dweck (2015) menar att lärarens 

förväntningar påverkar elevernas sätt att tänka. Lärarens bemötande är därför av stor 

betydelse för att eleverna ska få en drivkraft till att anstränga sig och utmana sig själv, anser 

vi.  

Hos en del elever framkommer det att de tillskriver sig samma svårigheter i matematik som 

sina pappor uttrycker vilket vi tycker är intressant. Matematiken anses vara ett prestigeämne 

och typiskt manligt, enligt Sjöberg (2006) vilket inte blir representativt i vår studie då det är 

pappan som i flera fall lyfts fram som den som inte kan eller är ointresserad. Dock så kan 

dessa pappors utbildningsnivå, som inte är akademisk enligt eleverna, kopplas till Wangs 

(2007) studie.  

I resultatet fann vi inga skillnader mellan pojkars och flickors beskrivningar av upplevelser 

och svårigheter inom ämnet matematik. Därför skiljer sig vårt resultat från Githua och 

Mwangi (2003) som menar att flickor underskattar sig själva i högre grad än vad pojkar gör. I 

vår studie framkommer att eleverna skattar sig själva som dumma, tröga, misslyckade och 

dåliga när det gäller matematik oavsett vilket kön de har. 

Elevers uppfattningar om hinder i sin matematikutveckling 

Nedan följer en diskussion kring de olika teman som vi funnit i resultatet; emotionella hinder, 

flyktstrategier, skolans undervisning och organisation, läraren, klassrumsklimat samt 

föräldrar. 

I resultatet ser vi att elevernas erfarenheter av deras matematikutveckling, som de uttrycker, är 

till stor del samma. Det gäller vilja, motivation, självbild och ansträngning. Majoriteten av 

eleverna säger att de inte vill och saknar orken att anstränga sig, några uttrycker också att det 

inte känns meningsfullt. Hugo (2011) menar att läraren har en viktig roll för att förstärka 

elevernas ork att anstränga sig och vilja lära sig genom att själv visa intresse, entusiasm och 

god attityd till ämnet. Hänsyn måste tas till elevernas ålder, olika förutsättningar och behov, 

anser vi. Det finns flera vägar att nå fram till utbildningens mål (Skolverket, 2011). Utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv är det viktigt att ha kunskap om hur elever lär för att kunna 

anpassa undervisningen.  
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Flera elever uttrycker att de inte har förmågan att klara matematik och de jämför sig med 

kamraters framgångar men säger samtidigt att de kan om de vill vilket vi menar är 

motsägelsefullt. De beskriver att de försöker förstå men ändå misslyckas och ger upp. I de 

yngre åldrarna uppger flera elever att de tyckte att matematiken inte var seriös och de endast 

lekte för att i senare år uppfatta den som ologisk och teoretisk. Detta bekräftas av Linnanmäki 

(2003) som beskriver att matematiken är konkret de första skolåren men blir övervägande 

abstrakt i de äldre åren. Även Wery och Thomson (2013) tar upp att bristande förståelse kan 

få eleven att känna maktlöshet och matematiken blir meningslös vilket inverkar på 

självbilden. Det leder till en ond cirkel som för eleven är svår att bryta. Wilkins (2004) menar 

att det är viktigt att utveckla elevens självbild positivt. Därför är det betydelsefullt att skolan 

tidigt uppmärksammar elever i svårigheter så att inte självbilden tar skada och därmed är 

tidiga insatser av största vikt, anser vi.  

Ett dilemma som de flesta eleverna lyfter är att de inte tycker att tiden räcker till samtidigt 

som några tycker att lektionerna är för långa och tråkiga. Det tolkar vi som att 

lektionsupplägget inte har en variation och att utmaningarna inte är anpassade till elevernas 

förkunskaper. Enligt Hugo (2011) är en faktor till omotiverade elever att arbetssätten inte är 

anpassade efter elevernas förutsättningar och behov. Elevernas höga frånvaro är också ett 

tidshinder då de missar undervisningstid och får svårt att ta igen. Den självvalda frånvaron, 

som vi tolkar som en flyktstrategi, lyfter de själva som ett hinder vilken inverkar på 

matematikutvecklingen. Engström (2003) anser att det inte krävs någon särskild 

undervisningsmetod eller material för elever i matematiksvårigheter och därmed vill vi lyfta 

in tiden som en central faktor för lärande. Han skriver i sin avhandling att barn som lär sig 

långsamt lär sig på samma sätt som alla andra och han anser att vi bör tänka detta som en 

naturlig variation av olikheter och att undervisningen ska anpassas till elevernas behov av tid. 

Den nödvändiga undervisningstiden utnyttjas inte av de elever som saknar förståelse och som 

upplever att undervisningen är meningslös, eleverna sitter av tiden och ägnar sig ofta åt andra 

aktiviteter. Det innebär att de elever som är i behov av mest tid för att lära får i slutändan 

minst. Hattie och Yates (2014) menar att om elevers kunskapsluckor blir för stora saknas 

motivation till att försöka reparera dessa. Det är en angelägen och utmanande fråga för skolan 

om hur den kan hitta ett bra arbetssätt som främjar alla elevers olika inlärningsstil, menar vi.  

En förklaring till att eleverna gör annat och undviker matematiken är att de kan ha en 

oroskänsla även om alla inte uttrycker det. De symtom för matematikängsla som beskrivs i 
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litteraturen, enligt studiens bakgrund, stämmer överens med det eleverna uttrycker som hinder 

även om de inte använder begreppet ängslan. Då eleverna i studien inte använde sig av 

begreppen ängsla och oro framkommer dessa hinder inte i resultatdelen men vår tolkning är 

att dessa finns hos flertalet elever. För lärare är det viktigt att förstå att elever kan ha 

svårigheter att uttrycka sig i termer kring oro och ängslan och därför behöver undvikande 

beteenden hos elever uppmärksammas och hanteras. Bagger (2015) menar att lärare tyvärr 

inte är lika duktiga på att bedöma elevers självbild som deras matematikprestationer. 

Wadlington och Wadlington (2008) lyfter vikten av ett tryggt klassrumsklimat då det 

förebygger matematikängsla. Det är en viktig aspekt, anser vi, med anledning av att flertalet  

elever i vår studie beskrev klassrumsklimatet som stökigt och otryggt. De lyfter att det är ett 

hinder då det påverkar koncentration, fokus och självbild. Vi ser därför att skolans olika 

nivåer bör arbetar med ledarskap och värdegrundsfrågor. 

Den frihet som eleverna säger sig ha fått bekräftar en låg förväntan hos föräldrarna vilket ger 

konsekvenser för elevens attityd till skolan. Hugo (2011) menar att föräldrarnas inställning 

kring krav och förväntningar är förknippat till deras barns lärande. Press och attityder från 

föräldrarna har en betydande roll för hur det går för eleverna i skolan menar också Hattie och 

Yates (2014). Därför är samverkan mellan skolan och hemmet viktig för att skapa en samsyn 

kring krav och förväntningar, anser vi. I ett samhällsperspektiv handlar det om att forma 

självständiga och ansvarsfulla individer, i enlighet med skolans styrdokument (Skolverket, 

2011).  

Elevers delaktighet i undervisningen 

För att hantera skolsituationen lyfter majoriteten att de är passiva och oengagerade under 

lektionerna oavsett gemensamma genomgångar eller självständigt arbete i helklass. Flera 

elever önskar att få arbeta i mindre grupper då de upplever lugnare och tryggare arbetsklimat 

där. Dessa synpunkter tycker vi är intressanta då Wiliam (2013) menar att forskning visar att 

klasstorleken inte har någon betydelse för den enskilda elevens lärande. Vår erfarenhet är att 

mycket tid tas från undervisningen till förmån för att hålla ordning. Det resulterar i att lärare 

inte har tid att ge enskilda elever det pedagogiska stöd de behöver. Även PISA-rapporten 

(Skolverket, 2016) visar att Sverige har ett mer ”negativt disciplinärt klimat” än de flesta 

jämförbara länder. Elevernas önskan om mindre grupp handlar också om att de vill ha mer 

uppmärksamhet och för att våga be om hjälp. Elevernas ovilja att be om hjälp anser vi bottna i 

en dålig självbild och en rädsla för att visa sig svag. Det kan resultera i att eleverna känner en 
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oro eller ängslan att delta aktivt och gör allt för att undvika att sina svårigheter inför kamrater 

och lärare blottas. Flera säger att de i mindre grupp törs vara mer aktiva och känner sig mer 

delaktiga i undervisningen. Utifrån detta ser vi ett behov av att förändra skolans organisation, 

genom att hitta strategier så ordning och tydligt ledarskap är en naturlig del i klassrummet.  

Teoridiskussion  

Här kopplas resultatet till våra teoretiska utgångspunkter; specialpedagogiskt perspektiv, 

bioekologiskt perspektiv och salutogent synsätt. 

Resultatet speglar såväl inre som yttre faktorer. De yttre faktorerna har en direkt inverkan på 

de inre och förstås ur ett relationellt perspektiv och Bronfenbrenners bioekologiska modell.  

I resultatet är flera teman framträdande som emotionella upplevelser, skolans undervisning 

och organisation, klassrumsklimat samt tid. Under studiens analys insåg vi hur komplext detta 

område är. Det visade sig att de inre faktorerna är starkt påverkade av de yttre. Utifrån ett 

bioekologiska synsätt är samspel mellan individer och omgivning viktigt att uppmärksamma. 

(Bronfenbrenner & Morris 2006; Tudge m.fl., 2009 ). I vårt resultat tar vi fasta på de olika 

komponenterna i modellen där individuella förutsättningar, undervisning, tid och kontext tas 

upp. Relationen till lärare, kamrater och undervisningsstoff är förutsättningar och villkor i den 

matematiska lärmiljön som har betydelse för elevens upplevelser av ämnet matematik. Tiden 

visade sig, i studien, ha ett inflytande på kort och lång sikt eftersom brist på tid för inlärning 

kan skapa negativa emotionella känslor över tid. Den kontext eleverna befinner sig på olika 

nivåer har enligt vår studie betydelse för elevernas upplevelser, erfarenheter och prestationer i 

matematik då föräldrars attityder och utbildningsnivå är yttre faktorer som kan påverka. 

Vi menar att studiens elever saknar en drivkraft. Då de ger upp och slutar lyssna missar de 

tillfällen att tillägna sig nya färdigheter. Utifrån detta anser vi att undervisningen bör sträva 

efter att alla elever ska få en känsla av sammanhang. Därför behöver lärare få kunskap om vad 

som gynnar elevers matematikutveckling genom specialpedagogiska insatser. Vi har fått en 

ökad förståelse för hur elevers matematiksvårigheter kan förklaras genom den bioekologiska 

modellens olika delar vilket gör att vi inser vikten av att ta hänsyn till flera faktorer som kan 

bli hinder i elevernas lärprocess.  

 

Kopplat till KASAM behöver eleven känna förmågan att hantera motgångar och värdet av 

ansträngning för att lyckas. Dessutom behöver eleven förstå och kunna överblicka sin 

situation för att inse syftet med matematiklärande. Eleven måste känna att det värt att 
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spendera den energi som krävs för att nå ett mål. Dessa faktorer kan vi koppla till vår studies 

elever. De ser ingen mening med att anstränga sig och de är inte villiga att spendera den 

energi som det krävs utan ger upp när de stöter på motstånd. Deras upplevelse är att 

matematiken är svår, förvirrande och ogripbar. När eleverna beskriver att de förstår 

matematiken tolkar vi det som att den är hanterbar och de känner ett värde att lägga energi på 

att prestera. Det kan vi koppla till att matematikundervisningen inte alltid utgår från deras 

tidigare erfarenheter och kunskaper vilket gör den obegriplig och svår att hantera. Elevernas 

beskrivna kunskapsluckor blir ohanterliga att ta igen då de känner att de inte har inre resurser 

till att anstränga sig vilket är i linje med KASAM. 

Studiens framträdande tema handlar mycket om emotionella upplevelser som brist på 

motivation och ansträngning. Den bioekologiska teorin (Tudge m.fl., 2009) beskriver att trots 

att barn har likvärdiga resurser kan deras egenskaper skilja sig åt, några lyckas andra 

misslyckas. Hänsyn behöver därför tas till den enskilda elevens förutsättningar för att kunna 

möta dess behov. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, anser vi med stöd av aktuell 

forskning, att de inre faktorerna är centrala som de yttre kan påverka. Eleven befinner sig i ett 

sammanhang och utifrån ett relationellt perspektiv är det värdefullt att som speciallärare vara 

medveten om interaktionen mellan dessa för att kunna främja lärmiljön i matematik. I 

resultatet ser vi att brist på tid kan vara en avgörande faktor för att nå 

matematikundervisningens krav. Alla elever har med detta inte samma förutsättningar att 

klara skolgången med godkända betyg då de förväntas klara den på en förutbestämd tid. Det 

är en utmaning för skolan att hitta yttre faktorer i elevens lärmiljö som inverkar på deras inre 

faktorer som motivation och drivkraft.  
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Avslutande reflektioner och slutsatser 

Studiens resultat visar att flera faktorer kan påverka elevers uppfattningar och möjligheter att 

utvecklas inom ämnet matematik. Upplevelser och hinder som respondenterna lyfte fram 

kategoriserade vi i inre och yttre faktorer. Det underlättade analysarbetet och gav oss en bra 

överblick. Både inre och yttre faktorerna inverkar på varandra, det får en växelverkande 

effekt. De yttre faktorerna påverkar i högre grad de inre än tvärtom, enligt oss. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv är det positivt då det ger skolan möjligheter att förändra och 

utveckla lärmiljön. Vårt resultat sammanfaller väl med Engströms (2003) 

förklaringsmodeller, psykologiska, sociologiska, didaktiska och medicinska varför elever 

misslyckas i matematik. Vår studie visar att matematiksvårigheter är komplext med många 

faktorer som kan spela in, såväl inre som yttre.  

I vårt resultat fann vi att eleverna upplevde tiden som ett centralt hinder i sin 

matematikutveckling. Tiden återkommer i deras beskrivningar tillsammans med svårigheter 

att koncentrera sig. Detta förvånade oss då vår förväntning var att eleverna skulle beskriva en 

oro och ängslan inför ämnet matematik. Vi ser detta som att vi har förhållit oss neutrala i 

intervjuerna och inte påverkat elevernas svar. Även om inte eleverna namnade begreppet 

kunde vi i resultatet tolka in att ängslan kan bli en följd av misslyckanden och negativ 

självbild. Det här är i linje med vad Taylor och Fraser (2013) beskriver i sin studie att elever 

som inte når förväntade prestationer utvecklar matematikängslan. Elevers undvikande 

beteenden kan också vara ett tecken på ängslan, de undviker det mesta som har med 

matematik att göra. Det som framkommer både i studiens resultat och litteraturen vi tagit del 

av är att undvikande beteende är vanligt förekommande och får konsekvenser. Eleverna får 

genom detta mindre tid för matematiklärande (Ashcraft m.fl., 2007; Sjöberg, 2006). 

Elevernas låga drivkraft till att anstränga sig och ovilja att ta tag i sin situation är 

anmärkningsvärt tycker vi. I resultatet lyfter eleverna att de kan matematik om de vill vilket 

kan tolkas att de inte har specifika matematiksvårigheter. Det kan sammanfattas med att de 

psykologiska faktorerna har en stark inverkan på eleven. En utmaning för skolan är att hitta 

yttre faktorer, i den pedagogiska miljön, som förebygger och motverkar psykologiska inre 

låsningar som kan inverka på motivation, ängslan och självbild.  Det kan främja elevers vilja 

och lust att vara delaktig i undervisningen.  
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Behov av vidare forskning 

Eftersom tidsaspekten blev så central i vårt resultat ser vi ett behov av att forska vidare kring 

tidens betydelse för elevens matematikutveckling. Vilken effekt på inlärningen skulle 

medvetna grupperingar utifrån långsam eller snabb inlärningsstil ha? Vi tror att anpassningar 

av lektionsupplägg utifrån tidsaspekten skulle gynna båda grupperna. De långsamma skulle få 

mer tid till eftertanke och träning medan de snabba får mer tid utifrån sina behov. Båda 

grupperna måste få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar vilket främjar både 

motivation och drivkraft. Vi vill lyfta bort debatten om svaga eller starka elever och istället 

diskutera långsamma eller snabba elever som en förutsättning för lärande. Idag är det 

kontroversiellt att nivågruppera elever men vi menar att långsamma elever kan ha samma 

kognitiva förmåga som snabba elever och måste få förutsättningar att utvecklas med rätt 

anpassningar. 

Vi ser både i vår studie och i tidigare forskning att många elever saknar motivation och vilja 

att anstränga sig i matematiken. Varför är vissa elever mer motiverade och uthålliga än andra? 

Litteraturen ger delvis förklaringar kring vad som påverkar motivationen men det saknas 

forskning kring hur man uppmuntrar en elevs kämparanda. Vi anser att det är betydelsefullt 

att hitta faktorer i lärmiljön som spelar in på elevers ihållande vilja att träna och anstränga sig 

för att lyckas. Klingberg (2016) menar att det inte finns någon forskning om hur uppmuntran 

till mer kämparanda kan gå till då det är ett nytt begrepp och det finns ingen studie som visar 

hur det ska göras på bästa sätt. Därför anser vi det som ett potentiellt och angeläget 

forskningsområde. 
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Bilaga 1 Missivbrev 
 

Förfrågan angående deltagande i studie 

__________________________________________________________________________________ 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Speciallärarutbildningen, inriktning matematik, på Mälardalens 

högskola. Denna termin, 2017, skriver vi vår uppsats i specialpedagogik på avancerad nivå. 

Vi är intresserade av hur elever upplever sitt matematiklärande. Vårt urval är elever i åk 9 

som inte har betyg i ämnet matematik. 

Vår förhoppning är att ert barn vill/får medverka i en intervju med oss då vi tror att ditt barns 

erfarenheter och beskrivningar är värdefulla att få fram kunskap om vad som skulle kunna 

medverka till framgångsrika pedagogiska strategier i matematikundervisningen.  Intervjun 

kommer att ske på ert barns skola under ordinarie skoldag och beräknas ta ca 30 minuter att 

genomföra. Intervjun kommer att spelas in och materielet kommer endast användas av oss. 

Under studiens gång kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

innebär att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas samt att alla uppgifter 

kommer att avidentifieras och behandlas med största möjliga konfidentialitet i ett 

forskningssyfte. 

Vi hoppas på samtycke och ser fram emot ert barns eventuella deltagande i studien. Därför är 

det önskvärt att ni så snart som möjligt meddelar oss ert ställningstagande genom att fylla i 

samtyckesblanketten. 

Om ni önskar mer information är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 

Vänliga hälsningar 

Anette Lindén   Jenny Lodin 

Student, Mälardalens högskola Student, Mälardalens högskola 

 

Tina Hellblom-Thibblin 

Handledare 

docent i specialpedagogik 
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Bilaga 2 Samtycke 
 

Skriftligt informerat samtycke till att medverka i intervjustudie om hur elever uppfattar 

sin matematikutveckling. 

Vi har informerats om studiens syfte, hur information samlas in och hanteras. Vi har även 

informerats om deltagande i studien är frivillig och kan avbrytas när som helst utan att ange 

orsak.  

Vi 

         samtycker 

         samtycker inte 

till deltagande i denna studie. 

 

________________________ 

Ort/Datum/År 

 

______________________________________  ____________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift   Vårdnadshavares underskrift 

 

 

______________________________________ 

Elevens underskrift 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Halvstrukturerade intervjufrågor 

Kort presentation: 

-Den här intervjun är frivillig. Du svarar på det du kan och vill svara på. Du kan när som helst 

avbryta intervjun. 

-Jag kommer att spela in hela intervjun för att komma ihåg det som du berättar. 

-Är det något du undrar över innan vi börjar? 

-Berätta lite om dig själv och dina intressen. 

Lärandelinje Låt eleven pricka in händelser som varit viktiga och hur eleven upplevt 

matematiken i de olika årskurserna/stadierna. 

(Vilka upplevelser av matematik uttrycker elever i matematiksvårigheter?) 

Berätta vad du tänker och känner när du hör ordet matematik. 

- Vad tror du det är som gör att du känner så? 

- Finns det personer i din omgivning som påverkat dig positivt och negativt? 

Berätta vem/vilka och på vilket sätt de påverkat dig. 

Berätta om dina föräldrars inställning till matematik. 

- Beskriv hur du uppfattar din matematiska förmåga på en skala 1-10? Varför 

hamnar du där? 

(Vad kan utgöra hinder i matematiklärandet utifrån elever i matematiksvårigheter?) 

Kan du försöka beskriva vad som kan har gjort att matematiken är svår? 

- Kan du komma ihåg när det började? Hur gammal var du? Vad var det som 

gjorde det? Kommer du ihåg en särskild lektion? Berätta. 

- Vad tror du skulle ha gjort matematiken lättare?   
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(Hur beskriver elever sin delaktighet i matematikundervisningen?) 

Kan du berätta hur du deltagit under matematiklektionerna? (Diskussioner, placering, svara på 

frågor, be om hjälp, ställa egna frågor) 

- Beskriv hur en lektion kan se ut idag?  

- Såg lektionerna annorlunda ut när du var yngre? På vilket sätt? 

- Beskriv hur en bra lektion ser ut. Vad är det som gör den bra? 

- Beskriv hur en dålig lektion ser ut. Vad är det som gör dålig? 

- Är det något som du tycker är särskilt lätt/svårt/jobbigt/tråkigt/roligt? 

- Berätta om något tillfälle då du tyckte att matematiklektionen var rolig och 

intressant. Vad gjorde ni då? Beskriv hur du upplevde lärare du hade då? 

- Har du haft både kvinnliga och manliga lärare? Berätta om du tycker att det 

varit någon skillnad. På vilket sätt? 
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Bilaga 4 Lärandelinje  
 

Lärandelinje  

 

 

 

 

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7  Åk 8 Åk 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


