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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att få fördjupad kunskap om och förståelse av några elevers 

upplevelser och erfarenheter av skolmatematiken i årskurs 4 respektive årskurs 7 samt hur 

dessa har förändrats utifrån deras senaste stadieövergång vad gäller hinder och svårigheter. 

En kvalitativ metodansats användes vid genomförandet av studien. För att nå elevernas 

upplevelser och erfarenheter av skolmatematiken och få svar på våra tre frågeställningar 

genomfördes 24 kvalitativa forskningsintervjuer. Resultatet visar på att elevernas 

upplevelser och erfarenheter av skolmatematiken vid stadieövergångar är att det skett en 

ämnesmässig utveckling som lett till mer eget ansvar, en högre förståelse för matematiken 

och möjligheten att få visa mer vad man lärt sig. Lust och motivation skapas enligt eleverna 

av variation där olika aktiviteter gör matematiken roligare och skapar vilja till lärande. 

Eleverna upplever att hinder och svårigheter i ämnet matematik främst beror på den ökade 

svårighetsgraden, men även utifrån förståelsen kring genomgångar och bristen på arbetsro. 

Slutsatsen vi kan dra från vår studie är hur viktigt det är med kommunikation mellan 

stadierna för att förebygga hinder och svårigheter i skolmatematiken. 

 

Nyckelord: förändringar, hinder, matematiklärande, skolämnet matematik, stadieövergång. 
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Tackord 

Vi vill tacka alla elever som med vilja, engagemang och uppriktighet bidrog med sina 

upplevelser utifrån den stadieövergång de erfarit, så att vår studie kunde genomföras. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Tina Hellblom-Thibblin som inspirerat oss i vårt arbete 

genom sina kunskaper. Vi tackar för den stöttning hon givit för att föra vårt arbete framåt 

med snabb och saklig respons på det vi skickat in. 

 

Våra familjer vill vi också tacka för det stöd och tålamod de haft under våra studier och vårt 

arbete med uppsatsen. 
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1. Inledning 

Skolan ska vara en skola för alla. Det skall ges förutsättningar för alla elever att nå 

kunskapskraven utifrån sina förmågor och förutsättningar. Skollagen (2010) slår fast att 

utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt livslång lust till lärande. 

Utifrån flera nationella och internationella utvärderingar som gjorts under 2000-talet kan 

man dock se att svenska elevers matematikkunskaper försämras över tid. PISA 

undersökningen 2012 (Skolverket, 2013) visar att svenska elevers resultat inom ämnet 

matematik blir allt sämre samtidigt som Skolverkets statistik över resultaten på nationella 

prov i matematik visar på att elevers matematikkunskaper sjunker och att testresultaten 

försämras, vilket har givit lägre betygsresultat. I Skolverkets databas SIRIS kan man utläsa 

att andelen elever som lämnar grundskolan utan godkänt betyg i ämnet matematik har 

fördubblats mellan läsåren 1997/1998 och läsåret 2014/2015 (Skolverket, SIRIS). 

Sammanfattningsvis visar lästa undersökningsresultat från PISA och SIRIS att skolan inte 

lyckas med sitt uppdrag att hjälpa alla elever att nå skolans kunskapskrav inom ämnet 

matematik. Boaler (2011) anser att det är viktigt att göra matematikundervisningen 

spännande och skapa möjligheter till konstruktiva matematiska diskussioner som en strävan 

att förebygga de försämrade resultaten i skolan. 

 

Grundskolans stadieövergångar kan uppfattas som kritiska perioder för elevers fortsatta lust 

och motivation till skolämnet matematik, lärandet och skolan innan eleven vant sig vid de 

förändringar som en stadieövergång kan innebära. I stadieövergången behöver därför skolan 

tydliga handlingsplaner för hur man ska ta ansvar för att samtliga elever ska kunna känna 

tillförsikt och förväntan inför det nya som väntar (Skolverket, 2011). Samarbetsformer 

behöver därmed utvecklas mellan skolans olika verksamheter för att berika varje elevs 

utveckling och lärande. Det sker idag överlämningar mellan stadierna, där information om 

elever skall vidarebefordras till nästa stadie. Viktigt i dessa sammanhang är enligt Hansson 

(2011) på vilket sätt lärarna delar med sig och diskuterar med varandra för att skapa bra 

möjlighet för elever att lyckas i ämnet matematik. Alla elever har olika behov och 

förutsättningar i skolan och det är därför viktigt enligt Skolverket (2011) att läraren skaffar 

sig kunskaper om varje elev för att kunna ta hänsyn till det i sin undervisning.  

 

Om skolan ska lyckas fånga elevernas intresse och få eleverna att fortsätta känna glädje och 

nyfikenhet även när de kommer högre upp i stadierna måste man se till att skolan blir bra 
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och inspirerande (Magne, 1987). Motivation och lust till lärande ses som grundstommen till 

att en kunskapsutveckling och ett lärande i matematik sker hos elever då grunden för skolans 

verksamhet enligt Skolverket (2011) ska bygga på utforskande, nyfikenhet och lust att lära. 

Att bibehålla och öka lusten och motivationen för skolämnet matematik är en faktor lärare 

behöver ta hänsyn till vid övergångar, för att elever lättare ska kunna lyckas i ämnet 

(Lindqvist, 2003).  Enligt Lindqvist finns det en rad faktorer som skapar lust att lära, 

engagemang och förståelse hos eleverna utifrån förutsättningen att dessa samspelar på ett 

positivt sätt. Viktigt att tänka på i dessa sammanhang är att olika elever behöver olika 

material och arbetsmetoder för att nå målen. Utifrån vår erfarenhet som lärare i 

lågstadiet/mellanstadiet och högstadiet, har vi sett att elever har skilda behov och reagerar 

olika på likartade undervisningssituationer, vilket man som lärare måste ta hänsyn till i ett 

fortsatt kunskapsbyggande i bland annat ämnet matematik. 

 

Ur ett elevperspektiv är det viktigt att i undervisningen få in sådant som har betydelse för 

eleverna. Att anknyta undervisningen till elevernas verklighet och på så sätt få dem att känna 

igen kontexten anses enligt Boaler (2011) och Petersen (2012) vara framgångsrikt för att 

eleverna ska utveckla goda kunskaper i matematik. Utifrån detta blir överlämningar vid 

stadieövergångar ett viktigt verktyg i förmedlandet av den information som finns kring 

elever. 

 

Utifrån den bild som framträder om skolan och eleverna idag är vi intresserade av att få 

fördjupad kunskap om elevers upplevelser och erfarenheter av skolmatematiken vad gäller 

förändringar, hinder och svårigheter i matematiklärandet vid stadieövergångar. Detta för att 

på sikt som speciallärare, kunna möjliggöra positiva stadieövergångar och undanröja de 

kritiska moment som dessa kan innebära för elever i behov av stöd. 

 

1.1. Disposition och centrala begrepp  

Vi börjar med ett inledande avsnitt följt av dispositionen. I bakgrunden tar vi upp 

styrdokument, litteratur och forskning som vi funnit relevant för studien, därefter tar vi upp 

de teoretiska utgångspunkterna vi utgått ifrån. I studiens metoddel beskriver vi vårt val av 

forskningsansats och metodansats. Vi beskriver vårt tillvägagångssätt vad gäller 

datainsamling, tillförlitlighet och våra etiska överväganden. Därefter redovisas resultatet och 

vår diskussion.  
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I vårt arbete använder vi oss av olika centrala begrepp. Vi använder oss av begreppet 

stadieövergång vilket vi i det här arbetet definierar som en förflyttning från ett stadium till 

ett annat (Stadler, 2009).  Hinder och svårigheter använder vi i den bemärkelsen att det är 

något som försvårar matematiklärandet, vilket vi lyfter fram ur ett elevperspektiv. 

Ytterligare centrala begrepp som vi använder är lust och motivation, något som gör 

matematiklärandet roligare och motiverar till ökat lärande (Jenner, 2004).  

 

2. Bakgrund 

Nedan presenteras styrdokument och tidigare forskning som gäller för verksamheten i 

skolan samt våra teoretiska utgångspunkter. I studien tar vi fasta på det specialpedagogiska 

relationella perspektivet och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv som 

teoretisk referensram. Vi avslutar bakgrunden med syfte och frågeställningar. 

 

2.1. Styrdokument 

Verksamheten i skolan styrs av skollagen och läroplanen. I dessa dokument framgår det vad 

skolans uppdrag, mål och syfte för verksamheten är vilket påverkar lärare, elever och 

vårdnadshavare. 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. (Skollagen 3 §, 2014:458). 

 

Skolans uppdrag är att “främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden” (Skolverket, 2011, s.9). Skolan ska enligt rådande läroplan (Ibid.) 

ansvara för att eleverna utvecklar kunskaper som är nödvändiga för individen, bidra till att 

göra eleverna utforskande och nyfikna kring lärandet samt främja lusten att lära.  

 

Enligt Skolverket (2011) ska det finnas samarbetsformer mellan skolans olika instanser för 

att stödja elevernas kunskapsutveckling i ett långsiktigt perspektiv. Detta för att utbyta 

kunskaper och erfarenheter så att överlämningar och stadieövergångar för elevens räkning 

ska bli så bra som möjligt. 
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Enligt rådande läroplan ska undervisningen “anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 

2011, s.8). Samtliga som arbetar i skolan måste därför samarbeta för att åstadkomma en god 

lärande och utvecklande miljö för alla elever. 

 

2.2. Tidigare forskning 

Här behandlas olika förklaringsmodeller och faktorer som forskningen lyfter fram kring 

matematiklärande och hinder vid stadieövergångar.  

 

2.2.1. Matematisk förmåga och förståelse 

Kronqvist (2003) skriver om hur barn utvecklar sin matematiska förmåga från grunden 

utifrån ett specifikt mönster. Kunskaper om detta är användbart för lärare i olika stadier för 

att lättare kunna hjälpa, se missuppfattningar samt förstå var problem eventuellt började 

(Ibid). En förståelse för hur matematisk förmåga och matematisk kompetens utvecklas är 

viktig för elevens vidare matematiska kunskapsinhämtning (Ibid.).  

 

Vidare så kan användningen av olika begrepp för samma sak i matematiska sammanhang 

skapa hinder för elever om begreppen inte är väl förankrade (Riesbeck, 2008). Samarbete 

mellan stadierna blir därmed viktigt för att skapa ett matematiskt språk som fungerar genom 

hela grundskolan där elever och lärare utifrån det specifika språk som används i 

matematikundervisningen kan skapa en plattform för förståelse i ämnet (Ibid.). Detta kan ur 

ett elevperspektiv skapa förutsättningar till matematiklärande och förhindra att elever 

hamnar i matematiksvårigheter. 

 

Ett vanligt problem med matematiken är att synliggöra och koppla matematiken till 

skolbarnens vardag (Boaler, 2011), detta för att matematiken för elever inte ska bli något 

man bara sysslar med i skolan. Detsamma skriver Bergqvist, Boesen och Nyroos (2010) 

utifrån sin forskning där man funnit att elever vill se nyttan med vad matematiken kan 

användas till eller vad den senare kan leda till, samt att innehållet sätts in i ett sammanhang 

när det presenteras så att en röd tråd blir synlig i undervisningen. Matematikuppgifter som 

eleverna arbetar med är en viktig del i matematikundervisningen då de enligt Liljekvist 

(2014) ska engagera och aktivera eleverna till matematiklärande. 
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Genom användandet av konkreta upplevelser och praktiska tillämpningar ger man eleverna 

enligt Skolverket (2002) olika inlärningsmetoder samtidigt som det hos eleverna skapas 

olika bilder, kopplingar och perspektiv som bidrar till att en bättre matematisk förståelse och 

ett intresse för lärandet utvecklas (Wadlington & Wadlington, 2008). 

2.2.2. Kommunikation för lärande och vid samverkan 

En öppen kommunikation och ömsesidighet mellan lärare och elever om kunskapsinnehållet, 

undervisningen och det lärande som sker eller inte sker, tycks utifrån Hatties (2012) 

perspektiv vara grundbulten och nyckeln till goda studieresultat. Utifrån hans forskning är 

formativ bedömning, kommunikativ undervisning och återkoppling starka 

påverkningsfaktorer när det gäller hur matematikundervisningen påverkar elevers lärande.  

 

För att identifiera behov och skapa en helhetssyn kring elever skapas möjligheter för 

kollegialt lärande. Då kan lärare tillsammans kan skapa förutsättningar för elever att lyckas i 

fler ämnen (Skolverket, 2014) och samtidigt motverka hinder i elevernas matematiklärande.  

 

Språkbehärskning och matematisk förståelse har enligt Skolverket (2002) ett samband. Man 

menar att matematiska begrepp utvecklas med hjälp av språket och att elever blir mer 

medvetna om sitt kunnande och om hur man lär. Det blir därmed viktigt enligt Boaler (2011) 

att elever i sitt matematiklärande får diskutera sina tankar, lösningsstrategier och lära sig 

tänka logiskt, så att matematiken blir mer förståelig och problemen begripliga. En 

matematikundervisning som ger eleverna utrymme till gemensamma diskussioner och 

samtal skapar utifrån ett lärarperspektiv en god miljö för elevernas lärande och 

kunskapsutveckling ( Alhberg, 2001; Jäder, 2015; Kling Sackerud, 2009; Löwing, 2004). I 

undervisningen anser Hufferd-Ackles och Sherin (2004) att eleverna behöver få utrymme att 

förklara hur de har tänkt och hur de löst uppgifter som ett led i att utveckla sitt matematiska 

språk, sitt matematiska tänkande och sin matematiska förståelse. Även Bergqvist, Boesen, 

och Nyroos (2010) anser att god kommunikation är en förutsättning för elever att lära 

matematik när de i undervisningen får möjlighet att samarbeta med varandra, diskutera och 

argumentera för sina idéer vilket Attard (2010) anser är viktigt för att förhindra svårigheter 

och ger eleverna förståelse för matematiken som en del i deras vardag och inte bara något 

som används i skolan. 
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Utifrån ett lärarperspektiv är god kontakt, bra kommunikation och samarbete mellan lärare, 

vårdnadshavare och elev en viktig förutsättning för att elevens skolgång ska bli bra och 

utvecklande (Green, 2011; Skolverket, 2014). Även Johansson (2011) och Magne (1987) tar 

upp vikten av samarbete mellan stadierna och kommunikation mellan vårdnadshavare och 

skola för att motverka hinder i och med stadieövergången och i elevernas matematiklärande. 

Peters (2000) fann i sin studie att det krävdes stöttning och hjälp från familjen, lärarna och 

kamraterna för elever att möta stadieövergångar på att bra sätt. Lärarens återkoppling och att 

ta vara på elevernas egna reflektioner för att skapa ett bra lärande ses även det som en viktig 

förutsättning för en lyckad skolgång.  

 

2.2.3. Skapa lust och motivation genom god matematikundervisning  

Motivation och motivationsarbetet påverkar enligt Jenner (2004) elevernas utveckling i 

skolämnet matematik där det utifrån ett lärarperspektiv handlar om det pedagogiska mötet 

och vilket förhållningssätt pedagogen har gentemot eleven. Vidare menar författaren att 

motivation inte är en egenskap utan en följd av införskaffade erfarenheter och bemötanden.  

 

Barn är av naturen nyfikna och frågvisa vilket man kan använda sig av i 

matematikundervisningen. Elever i matematiksvårigheter kan då följa med i den ordinarie 

undervisningen och ett inkluderande klassrumsklimat skapas. Detta blir extra tydligt för 

elever i matematiksvårigheter då det för dem är ett krav att lyckas knäcka klassrumskoden 

för att ett kunskapsinhämtande ska kunna ske (Lunde, 2011). 

 

Sanderoths (2002) forskning visar ur ett elevperspektivet att möjligheter till att känna lust 

och motivation till lärande i matematik infann sig: när eleverna upplevde rutin och 

kontinuitet i undervisningen, när de kände sig medansvariga och delaktiga för innehållet, när 

de vistades i en inspirerande undervisningsmiljö, samarbetade med varandra, fick prova och 

testa sig fram i arbetet samt känna nyfikenhet kring innehållet i matematiken och stolthet 

utifrån sina prestationer. 

 

Begriplighet, förståelse och meningsfulla sammanhang kring matematikundervisningen 

tycks skapa lust och motivation hos eleverna. Därför är det viktigt enligt Wadlington och 

Wadlington (2008) att matematikundervisningen utifrån lärarnas uppfattningar engagerar 

eleverna, är välorganiserade, använder konkreta/laborativa hjälpmedel, ger eleverna förslag 
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på möjliga matematiska strategier samt reflekterar och sammanfattar lektionens innehåll 

samt att läraren ger eleverna användbar feedback. Lusten till lärandet hänger därmed 

samman med om eleverna förstår det som ska läras. Enligt Skolverket (2002) som visar att 

elever som lyckas blir motiverade och med det kommer även känslan av lust och glädje 

kring den fortsatta matematiken. Skolverket har kommit fram till att ”variation, flexibilitet 

och att undvika det monotona i undervisningen är viktigt för lusten att lära. Formen för 

inlärning behöver växla för att tillgodose elevers olika sätt att lära. Det gäller såväl innehåll, 

relevanta arbetsformer, arbetssätt och läromedel” (s. 31). Även Bergqvist m.fl (2010) uppger 

att undervisningens former behöver växla för att främja lusten till lärande. 

 

Förutsättningar för att få elever mer aktiva och engagerade i sitt lärande är att göra dem mer 

delaktiga i bedömningsprocessen. Viktigt är, enligt Wettergren (2013) att lärarna har ett 

deltagande perspektiv när det gäller återkoppling till eleverna som ett led i att skapa denna 

delaktighet.  

 

2.2.4. Hinder i matematiklärandet vid stadieövergångar 

Betydelsen av bra övergångar skriver Dockett och Perry (2004) har stor betydelse för hur 

eleven kommer att lyckas framöver. Samtliga berörda parter inblandade vid en övergång 

måste enligt författarna skapa samarbete kring eleverna så att den blir effektiv och bra. 

Hanewald (2013) ser övergången från låg- till mellanstadiet som en viktig del i elevernas 

skolgång då eleverna möter högre förväntningar och mindre stödinsatser från lärarnas sida, 

samtidigt som eleverna förväntas utföra mer skolarbete på egen hand.  

 

En övergång enligt Anderson, Jacobs, Schram och Splittgerber (2000) och Galton (2000) 

kan kopplas samman med både förändringar i skolorganisationen och elevernas utveckling. 

Hinder som elever kan möta vid stadieövergångar och hur dessa hanteras har under senare 

års forskning visat sig vara påverkad av det fysiska skolbytet. En stadieövergång kan, enligt 

Anderson et al. (2000) innebära att eleven kommer i kontakt med andra skolor, elevgrupper 

och nya lärare. Eleven förflyttas från det familjära till något okänt där de kan uppleva oro 

och mindre trygghet. Stadieövergångar påverkar enligt Dockett och Perry (2004) elevernas 

sociala förhållningssätt och deras skolbeteende. Vidare anser Garpelin (1997) liksom 

Hernandez, Martinez, Williams, Black, Davis, Pampaka och Wake (2011) att diskontinuitet 

mellan skolformer kan påverka elevers möjligheter att hantera stadieövergångar som kan 
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innebära såväl negativa som positiva erfarenheter till exempel  möjlighet för elever att 

utvecklas och skapa nya identiteter. Grupptillhörigheten och starka vänskapsband har ett 

starkt samband till akademisk framgång och betydelse för hur elever hanterar 

stadieövergångar (Bicknell & Hunter, 2012; Demetriou, Goalen & Rudduck, 2000). Därmed 

blir det viktigt enligt Anderson et al. (2000) att förbereda eleverna på vad stadieövergången 

kan innebära och ge stöd för att hantera förändringar så att eleverna får uppleva lyckade 

stadieövergångar. 

 

Magne (1987) anser att lärarbyten vid stadieövergångar inte i sig påverkar elever nämnvärt 

då det alltid finns elever som på olika sätt är känsligare än andra för förändringar. Detta 

medför att det inte är bytet i sig som är själva problemet vid stadieövergångar enligt 

författaren. Problemet är istället att det saknas handlingsplaner kring hur skolan på bästa sätt 

kan förbereda elever för kommande förändringar så att stadieövergången blir så lindrig som 

möjligt.  

 

Flera forskare (Bjerneby-Häll, 2006; Johansson, 2010; Kronqvist, 2003) anser att lärare 

måste ta reda på hur matematikundervisningen är på olika stadier för att ha kunskap om 

elevernas tidigare skolsituation och på så sätt underlätta vidare inlärning på redan invanda 

mönster och förbereda eleverna inför nästa stadium. Ett sätt att göra detta på är för skolor 

och kommuner att skapa nätverk för matematiklärare för att trygga skolutveckling och 

fortbildning (Bjerneby-Häll, 2006). Intressant i sammanhanget är elevperspektivet utifrån 

vuxnas krav på elever och hur de ska anpassa sig till de krav och förväntningar som finns i 

skolan istället för att de vuxna utgår från eleverna vilket Giota (2002) skriver om i sin 

forskningsrapport. 

 

2.2.5. Matematiklärarens roll 

Bjerneby-Häll (2006) och Hattie (2012) konstaterar i sin forskning att den centrala personen 

för elever i ämnet matematik är läraren då denne ansvarar för skolmatematikens legitimitet, 

traditioner och har störst betydelse för elevernas resultat. Lärarens didaktiska kompetens att 

organisera, planera och undervisa har enligt Engström (2003) betydelse för hur bra 

undervisningen kan anpassas till alla elever. Tillsammans med eleverna formar och 

förverkligar läraren skolmatematiken samtidigt som en bra ledare kan hjälpa elever som inte 

når målen eller hamnar i svårigheter (Bjerneby-Häll, 2006; Greene, 2011).  
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Bergqvist, Boesen och Nyroos (2010) visar att lärare som har ämneskunskaper, förklarar 

utifrån elevernas sätt att tänka, skapar positiva relationer till eleverna, är tydliga, har höga 

förväntningar och ger utmaningar skapar lust och motivation hos eleverna för skolarbetet, 

matematiken och lärandet. I detta sammanhang kan man förstå att författarna anser att 

läraren är den viktigaste faktorn för att skapa miljöer som inger trygghet och främjar 

matematiklärandet hos elever. Relationen till läraren har stor betydelse vid övergångarna 

och matematiklärandet menar Attard (2010). Läraren är den person som står närmast sina 

elever och som är länken till hur väl eleverna lyckas i skolämnet matematik utifrån den 

undervisning som bedrivs.  

 

2.2.6. Sammanfattning 

Vi kan konstatera att stadieövergångar är något samtliga barn kommer att möta i livet och 

dessa påverkas av olika faktorer såsom förändrade skolformer, sociala förhållanden och 

högre förväntningar. Forskningen visade att elever behöver diskutera matematik genom 

skolåren för att utveckla sin matematiska förmåga och nå en högre matematisk förståelse när 

matematikämnet når högre abstraktionsnivå vid varje stadieövergång. Kommunikationen 

och det som kommuniceras vid övergångarna är en viktig del i elevernas fortsatta lärande. 

Betydelsefullt är att skolpersonal tillsammans skapar en samsyn över stadierna för att 

undvika hinder i elevernas matematiklärande. Vi ser även hur viktigt det är att hålla den röda 

tråden vid övergångarna och att skolpersonal har en gemensam strategi när det gäller 

elevernas delaktighet för att skapa mer motiverade matematikstudenter. Läraren är den 

person som bäst kan påverka eleverna och denne får då även betydelse till exempel vid 

stadieövergångar genom att skapa klassrum som är tillåtande och utvecklande för 

matematiklärandet samt förebygger hinder i matematiklärandet. 

 

Mycket av det som forskningen lyfter fram och som det skrivs om härrör från ett 

lärarperspektiv på övergångar där lärarnas röster och erfarenheter blir betydande. Mindre 

vanligt tycks det vara med forskning som tar fasta på elevernas erfarenheter och upplevelser. 

Detta gör att ett behov tycks finnas om att föra fram elevernas röster kring sitt lärande i 

matematik och i synnerhet vid stadieövergångar. 
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2.3. Teoretisk referensram 

Studien hämtar inspiration från två områden för att förstå elevers upplevelser av hinder i 

matematiklärandet särskilt betydelsen av detta vid pedagogiska övergångar. Här beskriver vi 

det grundläggande specialpedagogiska perspektivet, där det relationella perspektivet får 

ligga till grund för vår studie genom dess fokus på skolan som organisation samt relationen 

mellan samhället och skolan, där relationen mellan individer och mellan lärare och elev blir 

betydelsefull. Vi beskriver även Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska perspektiv 

som visar på att människans utveckling sker i samspel mellan individuella kännetecken och 

omgivningen som individen vistas i. 

 

2.3.1. Relationellt perspektiv 

För att förstå elevers nya möten vid stadieövergångar är det enligt Garpelin (1997) viktigt att 

ha ett relationellt perspektiv. Det handlar enligt författaren om mötet här-och-nu, men även i 

ett perspektiv då-och-sen. Vad gäller Ahlberg (2013) utmärks det relationella perspektivet 

av att fokus ligger på skolan som organisation där relationen mellan samhället, skolan, de 

sociala och kulturella sammanhang som eleven befinner sig i står i centrum.   

 

Skolans sociala praktik och relationer och kommunikation mellan skilda ansvarsnivåer och aktörer i 

skolans verksamhet. Det handlar om skolans styrning, specialpedagogisk organisering och på vilket sätt 

skolans styrdokument får genomslag i skolans sociala praktik. Även undervisningens innehåll och 

organisering utifrån enskilda elevers erfarenheter och möjligheter att lära studeras (Ahlberg, 2013, s.114).  

 

Utgångspunkten för det relationella perspektivet är enligt Barow och Östlund (2012) att det 

är skolan som är bärare av problemen, inte den enskilda eleven då skolan enligt författarna 

brister i att möta elevers olikheter på rätt kunskapsnivå utifrån enskilda elevers 

förutsättningar och behov. Enligt Ahlberg (2013) studeras därför elevers svårigheter utifrån 

relationer och interaktion, där förklaringar söks i mötet mellan eleven och den omgivande 

miljön. Enligt författaren handlar det om att skolan ska förändras så alla elever kan passar in 

och känna sig inkluderade och delaktiga. Ahlberg skriver vidare att elevens svårigheter 

därför bör ses som en gemensam angelägenhet för all skolpersonal där arbetslaget och 

specialpedagog/speciallärare har ett speciellt ansvar samt där behovet av specialpedagogiska 

insatser ses som ett resultat av brister i skolans organisation. 
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2.3.2. Utvecklingsekologiskt perspektiv 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv beskrivs som en teori om mänsklig 

utveckling, där individen påverkar och påverkas av sin omgivning utifrån olika system och 

deras inverkan på individens proximala processer.  

 

Mänsklig utveckling är enligt aktuell forskning (Bronfenbrenner, 1979; Edinete & Tudge, 

2013; Tudge, Mokrova, Hatfield & Karnik, 2009) till stor del påverkad av sammanhanget 

som individen befinner sig i. Här bör man enligt författarna studera den utveckling som sker 

utifrån relationerna med vilka individen interagerar på mesonivå. Familjen spelar här en 

viktig roll genom de olika mikrosystem närmast individen som familjemedlemmar utgör. 

Olika personer representerar enligt forskarna ovan olika kretsar i individens utveckling, 

organiserade i nivåer från de mest proximala i förhållande till de mest avlägsna, utifrån olika 

sammanhang där individen interagerar. Alla system hänger ihop och interagerar med 

individen beroende på hur denne är inblandad i dessa sammanhang och system (se figur 1).   

 

Fig 1. Tolkning av Bronfenbrenners ekologiska systemteorimodell utifrån Andersson (1986, s.21) 

 

De personliga egenskaperna tillsammans med miljön påverkar människors utveckling 

genom de aktiviteter och interaktioner i vilka individen är aktiv och engagerad. De 

proximala processerna påverkas av individens egenskaper, genom miljön och genom vad 

som hänt och för närvarande pågår i historisk tid (Edinete & Tudge, 2013). Vi använder oss 

delvis av Bronfenbrenners teorimodell för att tolka och förstå vårt resultat.   
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2.4. Syfte och frågeställning 

Forskningsgenomgången visar ett behov av att lyfta fram elevers röster om 

matematikundervisningen i skolans värld.  

 

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

och erfarenheter av skolmatematiken i årskurs 4 respektive årskurs 7 samt hur dessa har 

förändrats utifrån deras senaste stadieövergång vad gäller hinder och svårigheter. Våra 

frågeställningar: 

 

● På vilket sätt upplever och erfar elever i årskurs 4 respektive årskurs 7 

skolmatematiken och hur dessa har förändrats i jämförelse med årskurs 3 och årskurs 

6? 

 

● Hur framträder lust och motivation i skolämnet matematik hos elever i årskurs 4 

respektive årskurs 7 till skillnad från deras erfarenheter från årskurs 3 och årskurs 6? 

 

● Vilka upplevelser och erfarenheter har elever i årskurs 4 respektive årskurs 7 av 

hinder och svårigheter i skolämnet matematik? 

 

Genomförandet av ett forskningsprojekt väcker enligt Kvale och Brinkmann (2014) frågor 

kring värdet av den kunskap som förmedlas och studiens bidrag till samhället. Anledningen 

till att vi känner ett behov av att undersöka det som är syftet med vår uppsats är för att vi i 

våra yrkesroller som speciallärare märkt av att elevers matematikkunskaper och lusten till 

matematiklärandet sjunker med ökande ålder. Vi har därför valt att studera elevers 

upplevelser och erfarenheter av skolmatematiken i årskurs 4 och årskurs 7 samt från deras 

tidigare årskurs för att få insikt i vad som sker vid skiftet låg- till mellanstadiet samt mellan- 

till högstadiet då detta inte är så starkt representerat i tidigare forskning. Vi ser ett behov av 

att föra fram ett elevperspektiv i dessa frågor i och med att mycket forskning kring lärandet 

tar fasta på lärarens roll i sammanhanget. Vi tror även att det finns ett specialpedagogiskt 

intresse i denna fråga då det är viktigt att förebygga hinder i matematiklärandet och särskilt 

vid stadieövergångar.  
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3. Metod 

Under denna rubrik beskriver och argumenterar vi för vårt val av tillvägagångssätt när det 

gäller studiens genomförande. Här redovisar vi vårt val av forskningsansats, samt urval av 

informanter och genomförande av vår datainsamling. Här diskuterar vi även studiens 

tillförlitlighet och olika etiska överväganden vi tagit hänsyn till i vårt arbete. Slutligen 

redovisar vi hur vårt datamaterial har bearbetats, tolkats och analyserats. 

 

3.1. Forskningsansats 

Fejes och Thornberg (2015) menar att valet av metodansats beror på det forskningsintresse 

man har och den kunskap som man vill komma åt. Därför har vi utifrån vårt syfte med 

studien valt att genomföra en kvalitativ studie för att söka svar på våra frågeställningar. Vi 

valde en kvalitativ ansats då denna möjliggör för oss att synliggöra, beskriva och skapa 

förståelse för elevernas upplevelser och erfarenheter av fenomenet vi vill undersöka. Valet 

av forskningsansats härleds även av betydelsen för oss i studien att hela tiden reflektera över 

våra tillvägagångssätt, metodval, perspektiv och teoretiska utgångspunkter samt över vår 

förförståelse och de värderingar kring de aktörer som ingår i studien (Ibid.).  

 

Utifrån valet av forskningsansats, kvalitativ studie, kommer vi att utföra intervjuer med 

elever då intervjuer ger fördjupade svar i förhållande till våra frågeställningar. Enligt 

Creswell (2013) genomförs då ett problem behöver utforskas, man behöver en komplex och 

detaljerad förståelse för detta problem, forskaren vill möjliggöra för enskilda personer att 

dela sina berättelser och på grund av att man vill förstå sammanhanget eller inställningen till 

hur deltagarna i en studie hanterar problemet. 

 

3.2. Pilotstudie 

Bryman (2011) föreslår att man innan den egentliga undersökningen genomförs gör en 

pilotstudie för att säkerställa att intervjufrågorna fungerar som man tänkt när man utformade 

intervjuguiden men även för att undersökningen ska bli bra när den genomförs i sin helhet.  

Vi genomförde en pilotstudie för att se om frågorna i vår intervjuguide gav oss svar på 

studiens syfte och frågeställningar, men även för att få nya infallsvinklar kring hur vi skulle 

lägga upp intervjuerna. I pilotstudien deltog två utvalda elever, en i årskurs 4 och en i 

årskurs 7 efter samtycke från deras vårdnadshavare. Vi skribenter utförde varsin intervju. 



 

18 

Intervjuerna spelades in via mobilen. Vi valde att utföra intervjuerna i rum utan störande 

moment, vilket var viktigt för oss och fungerade bra då eleverna verkade kunna koppla av 

och vara fokuserade. Vi fick många intressanta svar och information från eleverna när de 

genom våra frågor kunde berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Något vi fick erfara 

var att det skulle vara bra att ha tips på uppföljningsfrågor nedskrivna. Vi diskuterade 

intervjuerna, reviderade intervjuguiden något för att bättre passa eleverna som skulle 

intervjuas och fyllde sedan på med fler uppföljningsfrågor. 

 

3.3. Datainsamling, urval och genomförande  

Genomförandet av en datainsamling är enligt Creswell (2013) “en serie sammanhängande 

aktiviteter som syftar till att samla bra information för att svara på framväxande 

forskningsfrågor” (s.146). Datainsamlingen innebär att forskaren får tillstånd, genomföra en 

provtagningsstrategi, utvecklar förfarandet att spara information, lagra data och förutse 

eventuella etiska problem. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett sätt att 

skapa förståelse för hur en person ser och upplever världen. Därmed kommer elevintervjuer 

att ligga till grund för vårt arbete, där vi vill få fram ett elevperspektiv på stadieövergångar 

och använder därmed deras upplevelser samt litteratur för att söka svar på våra 

frågeställningar. Vi valde elevintervjuer just därför att vi vill analysera data insamlade från 

enskilda individer och där syftet med den kvalitativa forskningsintervjun enligt Kvale och 

Brinkman (2014) är att förstå ett fenomen ur den intervjuades perspektiv, genom 

informanternas upplevelser. Styrkan i användandet av intervjuer ses därmed som ett tillträde 

till intervjupersonernas vardagsvärld där elevernas personliga perspektiv kan erbjuda en 

förståelse av vårt forskningsområde. I detta arbete måste vi dock ha i beräkningen att varje 

intervju är unik och att de mänskliga elementen kan utgöra både en styrka och en svaghet 

(Fejes & Thornberg, 2015) för oss i och med insamlingen av datamaterialet. Enligt 

författaren ligger styrkan i att tillåta mänskliga insikter och erfarenheter att generera ny 

förståelse och sätt att se på fenomenet, medan svagheter enligt dem är att resultatet som 

framkommer inte riktigt kan generaliseras till andra människor och miljöer. Vi valde 

intervjuer därför att den kunskap och information som vi samlar in genom en 

intervjuundersökning påverkar vår förståelse av elevernas villkor kring sitt 

matematiklärande i och med stadieövergångar utifrån våra frågor och vårt lyssnande i ett 
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socialt samspel med eleverna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Giota (2002) skriver i sin artikel hur viktigt det är med respekten till eleverna och se varje 

elevs människovärde och vilka behov eleverna har för att skapa ett elevperspektiv på skolan. 

Genom intervjuerna vill vi fördjupa oss i de faktorer som eleverna lyfter fram och därmed 

finna svar på våra frågeställningar. Då vi var intresserade av intervjupersonernas upplevelser 

och erfarenheter samt ville ha informationsrika svar så valde vi att använda oss av en 

semistrukturerad intervju där frågorna var öppna och allmänt formulerade snarare än exakta. 

Intervjuprocessen blir på så sätt mer flexibel enligt Bryman (2011) och kan röra sig i olika 

riktningar. Detta innebar för vår del att frågornas ordningsföljd kan variera samt följd 

frågornas utformning. 

 

Vi utformade en intervjuguide (bilaga 7.2.) bestående av frågor kopplade till studiens 

frågeställningar. Våra frågor formulerades med tillhörande uppföljningsfrågor som kunde 

användas om inte frågan kändes besvarad. För oss blev öppna frågeställningar en fördel då 

intervjupersonen kunde svara utifrån sina upplevelser och erfarenhet utan givna 

svarsalternativ. Viktigt för oss var att intervjufrågorna var anpassade till studiens ämne och 

syfte samt att karaktären på dem bidrog till att öka vår kunskap och gav en bra interaktion 

med eleverna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Syftet med urvalet är att försöka ge information och en kvalitativ beskrivning av fenomenet 

vi vill undersöka utifrån ett mindre antal elevers upplevelser av skolmatematiken och 

särskilt vid olika stadieövergångar. Därmed intervjuades 24 elever, med jämn fördelning 

mellan pojkar och flickor i årskurs 4 och årskurs 7. Valet av övergångarna mellan årskurs 3 

till årskurs 4 och årskurs 6 till årskurs 7 har vi gjort utifrån våra arbetsfält och för att öka 

kunskapen kring dessa perioder i elevernas skoltid, men även för att vi vill tydliggöra 

förändringar i erfarenheter och upplevelser hos elever på olika stadier samt försöka förstå 

dessa utifrån ett elevperspektiv. 

 

Fyra landsortsskolor i  Sverige besöktes för elevintervjuer. På två kommunala F-6 skolor 

med vardera ca 300 elever intervjuades elever i  årskurs 4 på vardera skola med 6 elever, 3 

pojkar och 3 flickor i vardera klass. På liknande sätt var det upplagt för elevintervjuer som 

utfördes i årskurs 7, i två kommunala F-9 skolor med vardera ca.  400 elever. Intervjuer med 

berörda elever genomfördes i huvudsak i slutet av år 2016. Vår förhoppning var att eleverna 
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utifrån stadieövergången fortfarande mindes det tidigare läsåret och starten på det nya 

läsåret. 

 

Urvalet av skolor har skett utifrån vilka skolor som varit möjliga att besöka genom ett 

bekvämlighetsurval (Thornberg & Fejes, 2015), vilket till viss del kommer att begränsa 

räckvidden i de slutsatser som vi kan dra från informationen vi samlar in (Göransson & 

Nilholm, 2009). 

 

Efter kontakt med berörda skolor och klasslärare/ämneslärare så inleddes vår studie med 

utskick av missivbrev (bilaga 7.1.) till alla vårdnadshavare i tillfrågade klasser för att få 

deras samtycke att intervjua deras son/dotter,vilket gjordes genom lärarens utskick av 

veckobrev. I detta missivbrev informerade vi om studiens syfte och gav vårdnadshavarna 

information om oss skribenter. Efter att vårdnadshavare givit sitt samtycke gjorde vi 

tillsammans med klassföreståndare urvalet där elever som valdes ut till att delta i 

undersökningen gjordes utifrån ett sannolikhetsurval, ett slumpmässigt sätt genom ett 

stickprov. Vi utförde ett systematiskt urval genom att utgå från den ordning eleverna 

presenterades i klasslistorna, utifrån den första och den sista pojken respektive flickan på 

vardera klasslistan osv. Vi tog även hänsyn till om undervisande lärare bedömde att eleverna 

skulle vilja och kunna delge sina tankar kring hur de har upplevt matematiken i tidigare 

årskurser till skillnad från nu. Valet att inte bara intervjua elever i matematiksvårigheter 

gjorde vi av hänsyn till eleverna och deras vårdnadshavare, detta för att inte peka ut elever i 

svårigheter. 

 

Det bokades tid och intervjuerna utfördes på respektive skola med tilltänkta elever  i ett 

ostört rum där eleverna förhoppningsvis kunde känna sig trygga och vi fick arbeta ostört den 

tiden vi behövde för att utföra intervjun. En av oss utförde intervjuerna i båda 4:orna och 

den andra i båda 7:orna, följaktligen utförde vi 12 intervjuer vardera. Då vi inför varje 

intervju ville förtydliga vad som skulle hända så inledde vi intervjuerna med att informera 

eleverna om upplägget och dess syfte, frågornas karaktär, att intervjuerna skulle spelas in 

samt de etiska aspekterna kring detta. Intervjuerna genomfördes som samtal med vår 

intervjuguide (bilaga 7.2.) som grund. Intervjuerna tog ca 20 minuter vardera att genomföra 

och alla spelades in för att senare transkriberas och avkodas före analys. 
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3.4. Arbetsfördelning 

Vi är två författare till detta arbete och merparten av arbetet med uppsatsen och dess olika 

delar har vi gjort gemensamt. Inläsning av litteratur, forskningsartiklar och avhandlingar 

delade vi upp mellan oss och sedan arbetade vi med uppsatsskrivandet genom google drive 

där vi båda skrivit och redigerat om vart annat utifrån vårt material. 

 

Genomförande av elevintervjuerna samt transkribering gjordes var för sig. Allt material la vi 

ut på google drive för den andre att se och kunna redigera varefter vi skrev den del av 

resultatet som riktade sig mot de elever vi intervjuat. Analysarbetet genomförde vi 

gemensamt samt bearbetade materialet och sammanställde arbetet tillsammans tills vi båda 

var nöjda med resultatet. 

 

3.5. Databearbetning och analys 

Enligt Creswell (2013) innebär databearbetning och dataanalys i kvalitativa studier ”att 

förbereda och organisera data [...] för analys, sedan reducera nämnda data till teman genom 

en kodningsprocess och slutligen presentera data i [...] en diskussion” (s.180). Då vi valt en 

kvalitativ forskningsansats där intervjuer och litteraturstudier utgör datainsamlingsmetoden 

har vi i analysen av vårt material framför allt valt att använda oss av kategorisering, 

sammanställning och tolkning som analysmetoder. Vi använde de olika analysmetoderna för 

att kunna koda det insamlade materialet i olika kategorier så att det blev lättare för oss att se 

likheter och skillnader i textmassan, hitta mönster samt skapa oss en uppfattninga av det 

insamlade datamaterialet (Fejes & Thornberg, 2015).  

 

Inledningsvis transkriberades samtliga intervjuer av den av oss som utfört respektive 

intervju. Vi läste igenom våra egna och varandras transkriptioner för att hjälpas åt att 

kategorisera, koda, finna mönster samt upptäcka likheter och skillnader i materialet som vi 

sedan gemensamt kunde diskutera och analysera. Analysarbetet skedde sedan i flera steg 

genom att den första skedde i samband med genomförandet av intervjuerna och fortskred 

sedan under arbetets gång med uppsatsen. 

 

Genom att analysera intervjuerna gällande frågor rörande elevernas tidigare upplevelser och 

erfarenheter före mellanstadie- och högstadiestarten samt utifrån deras första termin efter 

stadieövergången hoppas vi liksom Garpelin (1997) få en förståelse av hur deras tidigare 
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skolgång varit och eventuellt förändrats i samband med att eleverna utvecklar ett 

förhållningssätt till det mellanstadie respektive högstadie de möter i och med 

stadieövergången. 

 

3.6. Kvalitetsaspekter och etiska överväganden 

Begreppet tillförlitlighet används här för att beskriva kvaliteten i vår forskning och i vilken 

utsträckning våra metoder och vårt genomförande verkligen har undersökt det som avses 

med vår studie (Thornberg & Fejes, 2015). Tanken är att tillförlitligheten i genomförandet 

ska “beteckna en noggrann, systematisk och väl genomförd kvalitativ studie i vilken en 

elegant och innovativ tänkande balanserar väl med en kritisk analys” (Ibid. s.259). Detta 

innebär även att vi som forskare ska försöka uppnå en hög vetenskaplig kvalitet på vårt 

arbete och på den kunskap som vi sedan publicerar samt att “resultaten ska vara så korrekta 

och representativa för forskningsområdet som möjligt” (Kvale & Brinkmann, 2014) 

 

Tillförlitligheten i detta arbete handlar även till viss del om dess generaliseringsbarhet och 

hur våra resultat kan appliceras på elever, situationer, händelser eller fall som inte varit 

representerade i vår studie.  

 

”Under processen att planera och utforma en kvalitativ studie, behöver forskare överväga 

vilka etiska problem som skulle kunna komma upp under studien och planera hur dessa 

problem måste åtgärdas” (Creswell, 2013, s.56). I och med detta ställs det därför enligt 

Thornberg och Fejes (2015) krav på att studien är genomförd och framställd på ett sätt som 

ger uttryck för god kompetens och hög kvalitet, samtidigt som den verkligen undersökt det 

som avses. Enligt författarna är det även viktigt att forskaren har god forskningsetik, där det 

etiska värdet i forskningsprojektet bland annat handlar om informerat samtycke från de 

elever som valts ut att intervjuas och deras vårdnadshavare, konfidentialitet där vi avkodar 

och anonymiserar materialet och rätt användande av datamaterialet samt det resultat vi 

kommit fram till.  

 

Den mänskliga interaktionen i intervjuer påverkar enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

intervjupersonerna, vilket gör att den kunskap som produceras genom en 

intervjuundersökning på olika sätt påverkar vår förståelse av den som intervjuas. Detta gör 

att intervjuforskningen enligt författarna genomsyras av olika moraliska och etiska frågor. 
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Att här använda och förhålla sig till de fyra CODEX – reglerna och riktlinjer för 

forskningsetik är ett sätt att i vår kvalitativa studie följa de olika etiska riktlinjerna kring vad 

forskaren bör förhålla sig till “före forskningens genomförande (informationskrav, 

samtyckeskrav), under genomförandet (undvikande av risker, designfrågor) och efter 

genomförandet (publicering, nyttjandekrav, konfidentialitetskrav och förvaring av material)” 

(Vetenskapsrådet, 2011, s.18). Det är även viktigt för oss i genomförandet av studien att 

uppnå hög vetenskaplig kvalitet på vårt arbete och att vi så korrekt och representativt vi kan 

beskriver våra resultat inom forskningsområdet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4. Resultat 

Nedan redovisar vi resultaten från våra intervjuer med koppling till våra tre frågeställningar. 

Vi inleder med att redovisa den första frågeställningen om upplevelser och erfarenheter av 

skolmatematiken från årskurs 4 och sedan från årskurs 7. Därefter redovisar vi den andra 

frågeställningen om lust och motivation i skolämnet matematiken från årskurs 4 och sedan 

från årskurs 7. Vi avslutar med att redovisa den tredje frågeställningen om hinder och 

svårigheter i skolämnet matematik från årskurs 4 och sedan från årskurs 7. Sist i 

redovisningen sammanfattar vi vårt resultat utifrån våra tre frågeställningarna och de 

förändringar som eleverna erfarit kring deras senaste stadieövergång. 

 

4.1. Upplevelser och erfarenheter kring skolmatematiken 

Nedan redovisar vi resultatet utifrån den första frågeställningen kring hur eleverna upplevt 

och erfarit skolmatematiken i årskurs 4 och årskurs 7 samt hur dessa har förändrats i och 

med stadieövergången från årskurs 3 respektive årskurs 6. Utifrån intervjuerna så kan man 

utläsa två övergripande områden kring vilka elevernas upplevelser och erfarenheter uttrycks 

genom - matematikundervisningen och matematikboken. 

 

Matematikundervisningen och matematikboken i årskurs 4 

Eleverna upplever matematikundervisningen utifrån tre framträdande teman - positiva 

upplevelser, arbetsgång och variation i arbetet. Dessa teman beskriver bland annat ämnet, 

lärarna, lektionerna och olika arbetsuppgifter. Matematikboken upplever eleverna utifrån två 

framträdande teman - utmaningar och redovisningar. Dessa teman beskriver bland annat 

utveckling, rättning och noggrannhet. 
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När det gäller positiva upplevelser i matematikundervisningen nämner flera elever att de 

känner igen matematiken från årskurs 3 och att lektionerna på så sätt blir enklare. Någon 

elev upplever även att läraren nu förklarar med bättre ord och använder mer riktiga 

mattebegrepp mot i trean vilket gör ämnet lättare. 

 

Nu har eleverna två klasslärare så flertalet av eleverna upplever att de får hjälp rätt snabbt 

när de räcker upp handen. I trean frågade man en kamrat om läraren var upptagen. Många 

elever upplever också att lärarna förklarar bra och visar hur man ska göra och tänka,  lärarna 

visar tankebanorna och strategierna kring hur man ska räkna ut vilket enligt eleverna gör att 

de förstår bättre än vad de gjorde i årskurs 3. Några elever upplevde även att läraren i trean 

var svår att förstå och få bra hjälp av då hen uppfattas som otydlig och inte hjälpte till med 

det eleverna efterfrågade. 

 

När det gäller arbetsgång börjar matematiklektionerna genom att de oftast tar upp sitt arbete 

direkt när lektionen börjar då lärarna redan på morgonen, i samband med genomgång av 

dagen och schemat gått igenom vad som ska göras på mattelektionen. Utifrån ett 

arbetsschema för varje nytt arbetsområde informeras eleverna om vad du som elev förväntas 

lära dig under veckans lektioner, vad eleverna ska göra och när det är dags för test/prov. 

Denna struktur upplever några elever som bra. Detta till skillnad från i årskurs 3 då några 

elever berättar att de började arbeta strax efter att läraren haft en kort genomgång och skrivit 

upp på whiteboarden vad de skulle göra. 

 

Matematiken upplevs av många elever som svårare men samtidigt upplevs den av några 

elever som att det är lättare på grund av repetitioner, mer övningar och mer kring 

genomgångar från det eleverna upplevde i årskurs 3. Elev 9 uttrycker t ex att “det är som att 

kunskaperna sitter kvar i huvudet nu”. Enligt några elever har lärarna oftast bara genomgång 

i början av ett nytt kapitel eller vid start av ett nytt arbetsområde. Några elever nämner att de 

tycker det är bra med få genomgångar då de slipper kasta bort tid med att lyssna på sådant 

de redan vet och kan. Medan genomgångarna i årskurs 3 upplevdes av flera elever som 

många, långa och att de inte riktigt hängde med. 

 

Nu upplever i stort sätt alla elever att det är mycket mer som ska hinnas med på lektionerna, 

vilket enligt dem gör att man måste jobba på och att man måste jobba hårt för att bli klar 
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inom en viss tidsram. Någon elev nämnde att trean istället upplevdes som ganska bra för där 

kunde man ta det lugnt och behövde inte stressa så mycket. 

 

När det gäller variation i arbetet upplever flertalet elever att det är kul när det händer 

någonting annat än att bara arbeta i matteboken på lektionerna. Eleverna efterfrågar mer 

praktiska övningar och olika former av laborationer. 

 

Eleverna har bland annat fått arbeta i helklass med små whiteboards där de enskilt räknat ut 

tal som läraren skrivit upp på den stora tavlan, varpå eleverna fått visa sina svar och även 

förklara hur de har löst uppgiften. Därefter har eleverna fått diskutera olika 

lösningsstrategier med varandra. Olika mattespel och mattelekar förekommer också enligt 

några elever, vilket upplevs som roliga inslag i undervisningen och som eleverna även fick 

göra i årskurs 3. Ett annat inslag i matematiken är ´bostadsmatte´ där varje elev får flytta in i 

en lägenhet. Utifrån arbetsmaterialet måste eleverna göra olika beräkningar som behövs för 

att kunna renovera, inreda m.m. Av vissa elever ses denna uppgift som ett roligt inslag, då 

det innebär en lite högre nivå och utmaning i förhållande till matteboken medans det av 

vissa elever inte upplevdes som deras favorituppgift då det innebär att arbeta med stenciler. I 

årskurs 3 fick eleverna ibland titta på ´Mattelandet´. 

 

Eleverna arbetar ibland i grupper med problemlösning och stundtals sitter de tillsammans 

och pratar matte, men mestadels upplever eleverna att lektionerna innebär enskilt arbete där 

de både i dagsläget och i årskurs 3 arbetar med sitt eget material, oftast i matteboken. 

Eleverna upplever att det är roligt med grupparbeten, för då kan man lära sig mer utifrån hur 

andra personen tänker när de ska räkna ut olika uppgifter och diskutera matematiska 

lösningar samt lär varandra strategier. Någon elev berättar att detta inte var så vanligt att de 

fick göra på lektionerna i trean. 

 

När det gäller utmaningar anser eleverna att matteboken och skrivhäftet som de gör alla 

beräkningar i, upplevs av alla elever som den största förändringen från årskurs 3 då de 

istället skrev direkt i matteboken. Matteboken upplevs tjock och innehålla många uppgifter 

att jobba med. 

 

Nu innehåller matteboken grönt grundkapitel och blått, lättare baskapitel respektive rött, 

svårare spår som utvecklar matematiska begrepp. Detta har förändrats från att matteboken i 
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årskurs 3 bestod av en A respektive B bok uppdelad på höst- respektive vårtermin. 

Matteboken innehåller informationsrutor på varje nytt arbetsområde. Dessa kan man enligt 

eleverna ta hjälp av och ha nytta av ifall läraren inte har tid att komma när de räcker upp 

handen och vill ha hjälp. 

 

Matteboken upplevs av eleverna innehålla krångliga frågor, svårare uppgifter och ett svårt 

språk med en massa konstiga ord, framför allt i lästalen. Flera elever upplever att 

matematiken i och med detta ligger på en högre nivå, blivit klurigare och ger dem mer 

utmaningar än i årskurs 3. Detta upplevs av rätt många elever som någonting bra då de får 

jobba och tänka mer då de räknar med större och svårare tall än i trean men ses av andra 

elever som mindre bra. Elev 6 uttrycker: 

 

Alltså nu får man tänka lite mer och det kan göra att man okej det här talet ska jag multiplicera med det 

här talet och då får man tänka så här kan jag göra och när man kommit på det, ja jag klarade det och då får 

man mer självförtroende och då vill man fortsätta. 

 

En annan sak med matteboken som eleverna upplever är att arbetsområdena har utvecklats 

från hur de var i treans mattebok. Elev 2 uttrycker: 

 

Det är lite mer, vi säger geometri, förut så var det liksom bara - Vad är en kvadrat? Hur ser en kvadrat ut? 

eller något sådant men nu är det mer. Man ska mäta sjuhörningar och femhörningar och de har ju olika 

namn oftast då måste man skriva de olika namnen. 

 

När det gäller redovisningar rättar eleverna nu matteböckerna själva utifrån facit, lärarna tar 

bara in diagnoserna för att rätta dessa och se hur det har gått för eleverna. I årskurs 3 rättade 

läraren allt, detta upplever några elever som positivt. Men nu när de rättar så behöver de 

kolla upp svaret som var fel, klura lite mer och göra uppgiften igen vilket enligt dem gör att 

de lär sig av sina misstag och samtidigt lär sig någonting nytt. 

En elev nämnde att fyran upplevs som lite roligare än trean för att man här behöver vara mer 

noggrann då man i skrivhäftet har mer yta att skriva på och därmed kan anteckna lite mer 

samtidigt som matteboken inte nu blir så ful eftersom man inte får skriva i den och därmed 

inte heller klottrar i den. Denna förändring ses av vissa elever som jobbig men för andra som 

rolig. 
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Matematikundervisningen och matematikboken i årskurs 7 

Eleverna upplever matematikundervisningen utifrån två framträdande teman - arbetsgång, 

arbetssätt och youtube stöd. Dessa teman beskriver bland annat lektionerna, lärares 

undervisningssätt och interaktiva genomgångar. Matematikboken upplever eleverna utifrån 

två framträdande teman - upplägg och innehåll och redovisningar. Dessa teman beskriver 

bland annat utmaningar och  högre krav. 

 

När det gäller arbetsgång och arbetssätt upplever flera elever lektionerna som enkla, detta 

mycket på grund av att de känner igen matematiken från sexan, men lektionerna påverkas av 

arbetsron som spelar en stor roll för flertalet av eleverna då det påverkar deras 

matematiklärande och koncentration. 

 

Eleverna upplever att det är genomgångar vid varje lektion vilket upplevs som både positivt 

och negativt. Positivt genom att elever känner ett större stöd från lärarna och förstår bättre, 

men negativt då några elever känner att det tar tid från deras egna räknande. I årskurs 6 

upplever flera elever att de bara hade genomgång när läraren tyckte att det behövdes. 

 

Arbetsschema som delas ut inför varje nytt arbetsområde beskrivs både som en hjälp och 

som ett hinder. Som hjälp då eleverna lättare kommer igång med räknandet och tydligt vet 

vad de förväntas lära sig under varje lektion och under veckan fram till avslutande test men 

som hinder genom att det upplevs stressande då det är mycket som ska hinnas med. 

Arbetsschemat kräver större eget ansvar när det gäller hemarbete eller stanna kvar på 

läxhjälp för att hinna klart, till skillnad från i sexan då läraren bestämde detta åt eleverna. 

Strukturen med arbetsschema uppfattas som bra men några elever anser att informationen 

om arbetssättet skulle ha meddelats eleverna redan i årskurs 6. Elev 5 uttrycker:  

 

Man får ju typ ett schema hur det ser ut å så ska man va klar med de vissa dagar eh så liksom man får ta 

tag i det själv nu får jag ta hem för nu ligger jag efter det är liksom jag som får fixa det så ligger jag efter 

så antingen ligger jag efter eller så tar jag hem.  

 

Flera elever efterfrågar mer praktiska övningar och olika former av laborationer under 

mattelektionerna. De upplever att det är lättare att lära sig när man får göra någonting t ex 

bevisa att summan av vinklarna i en triangel alltid är 180 grader. Eleverna upplever att 

kunskapen fastnar bättre och man kommer ihåg lättare då. 
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Eleverna berättar att de ibland får arbeta med problemlösning, både som grupparbete och 

enskilt arbete. En del av eleverna upplever att det är tråkigt att jobba med andra. Detta på 

grund av att det upplevs lite jobbigt för att de då känner att de inte hinner så långt, eftersom 

det är fler som ska vara med och tycka till kring arbetet. Andra elever upplever att det är 

roligt med grupparbeten, för då kan man lära sig mer utifrån hur andra personen tänker när 

de ska räkna ut olika uppgifter och diskutera matematiska lösningar samt lära varandra 

strategier. 

 

När det gäller youtube stöd berättar flertalet elever att de har blivit tipsade om att använda 

youtubeklipp med matematikgenomgångar att titta på när de arbetar, börjar med ett nytt 

arbetsområde och när de behöver hjälp. Detta tycker många elever har varit bra att använda 

sig av samtidigt som det enligt dem blivit lättare och roligare att ta hem arbete då de vet att 

det finns hjälp att få till skillnad från årskurs 6 då de inte fick någon hjälp när de tog hem 

matteläxor. 

 

När det gäller upplägg och innehåll i matematikboken liknar det boken i årskurs 6. Boken 

har en grunddel (gröna sidor) efter den delen gör eleverna en diagnos för att se om man 

behöver arbeta mer med baskunskaperna (blå sidor) eller om man ska fördjupa sina 

matematikkunskaper (röda sidor). Det finns även svarta sidor som ger ännu större 

utmaningar beskriver några elever. 

 

I matteböckerna finns det enligt elever informationsrutor på varje nytt arbetsområde, dessa 

kan elever ta hjälp av och ha nytta av ifall läraren inte hade tid att komma när eleverna 

behövde hjälp. 

 

Enligt eleverna innehåller matematikboken många, svåra och mycket blandade uppgifter 

samt många upprepningar. Matteboken i sexan upplevs av elever som att den var enklare 

och innehöll inte så många uppgifter. 

 

När det gäller redovisningar anser några elever att det förväntas utförliga svar och långa 

redovisningar av deras beräkningar i matteboken och på prov. I sexan upplevdes det inte 

som att det var så stora krav på redovisningarna. Förändringen upplevs av elever både som 
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bra och dåligt, några elever upplever det som jobbigt och andra tycker det är bra att få visa 

vad man kan istället för som tidigare i årskurs 6 då de bara behövde skriva svar och därmed 

kunde kika på en kamrat och skriva av. 

 

Lärarna upplevs av några elever vara hårda i sina bedömningar. De upplever att allt måste 

vara korrekt för att man ska få poäng och att matematiken därmed blivit tuffare än i årskurs 

6. 

 

4.2. Upplevelser av lust och motivation 

Nedan redovisar vi resultatet utifrån den andra frågeställningen kring hur elever i årskurs 4 

och årskurs 7 upplevt och erfarit lust och motivation i ämnet matematik samt hur dessa har 

förändrats i och med stadieövergången från årskurs 3 respektive årskurs 6. Utifrån 

intervjuerna så kan man utläsa två övergripande områden kring vilka elevernas upplevelser 

och erfarenheter uttrycks genom - egna prestationer och praktisk matematik. 

 

Egna prestationer och praktisk matte i årskurs 4 

Eleverna upplever egna prestationer utifrån ett framträdande tema - positiv känsla. Detta 

tema beskriver bland annat kunskapsutveckling och om att lyckas. Praktisk matte upplever 

eleverna utifrån ett framträdande tema - vardagsmatte och variation. Detta tema beskriver 

bland annat kopplingen till aktiviteter utanför skolan och olika arbetsuppgifter. 

 

När det gäller positiv känsla tycker flertalet av eleverna att matte är roligt vilket underlättar 

det fortsatta lärande då det inger lust och motivation. När något är roligt tränar man enligt 

elever mer och lyckas då med utmanande uppgifter. Eleverna märker då att de utvecklas 

inom matematiken vilket leder till en positiv känsla utifrån att de märker att de nu kan mer 

än i årskurs 3. Elev 10 uttrycker: 

 

Man har lärt sig mycket mer och kan därmed mer nu i fyran än i trean. Det är mycket enklare för mig, för 

nu har jag utvecklats mer. Det blir liksom roligt, man blir glad för nu har jag lärt mig det här och då vill 

jag lära mig ännu mer och ännu mer.och användningen av 

 

Användandet av riktiga matteord samt svårare tal gör enligt elever att matematiken blir 

roligt. Elev 6 uttrycker att “det är just de här begreppen, det är roligare att använda riktiga 
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matteord och att det är svårare tal så att det blir mer utmaningar”. 

 

Flera elever upplever att de motiveras när de blir klara med någonting inom matten till 

exempel någon svår uppgift eller en sida i matteboken. Eleverna upplever att de då känner 

att de har lyckats och därmed har presterat någonting bra. Detta upplever eleverna även var 

aktuellt i årskurs 3. 

 

När det gäller vardagsmatte och variation upplever många av eleverna att de har blivit mer 

medvetna om att matematiken kan användas utanför skolan och därmed härledas till 

vardagen vilket de inte funderade på i trean men som eleverna nu upplever skapar 

motivation till matematiklärande. Här lyfter några elever fram bakning som exempel, vilket 

de sett hjälpt dem inom arbetsområdet enheter. Elev 1 uttrycker: 

 

Man har lärt sig och blivit bättre på någonting utanför skolan, genom att träna hemma eller bara i 

vardagliga sammanhang så att man sedan kan det bättre och det blir lättare i skolan. 

 

Andra aktiviteter än att jobba med matteboken, uttrycker många elever skapar lust och 

motivation för ämnet matematik. En elev uttrycker att “jag tycker det ser spännande ut, lite 

intressant och sånt och då vill jag ju lära mig mer av det”. Exempel som eleverna tar upp är 

att spela mattespel, göra tipspromenader, ha utematte, att laborera och arbeta med andra 

material som t ex att rita, bygga och klistra ihop saker. 

 

Egna prestationer och praktisk matte i årskurs 7 

Eleverna upplever egna prestationer utifrån tre framträdande teman - positiva känslor, 

samarbete och betyg. Dessa teman beskriver bland annat flyt i arbetet, arbetsro, matte 

diskussioner och insikter om framtiden. Praktisk matte upplever eleverna utifrån ett 

framträdande tema - matematik i vardagen och variation. Detta tema beskriver bland annat 

kopplingen till aktiviteter utanför skolan och olika arbetsuppgifter. 

 

När det gäller positiv känsla upplever flera elever att matematiken blir roligare och att de vill 

lära sig mer när de får flyt i arbetet, vilket enligt eleverna skapar lust till lärande. Elev 1 

uttrycker “när det flyter på bra och då t ex det är nånting som går bra å så fortsätter jag å så 

går det bra hela tiden så det bara flyter på det är väldigt roligt”. 

 



 

31 

Flertalet av eleverna lyfter arbetsro som en faktor som skapar lust och motivation till det 

fortsatta arbete. Har man arbetsro kan man enligt eleverna koncentrera sig på arbetet 

samtidigt som det blir lättare och roligare att arbeta med matematiken. Elever har även 

märkt att de hinner mer av arbetet om de inte pratar bort tiden och därmed stör sig själva och 

andra elever, vilket skapar motivation till att bli klar med arbetsplaneringen för lektionen. 

 

När det gäller samarbete beskriver några elever att de nu upplever att de har fått insikten i att 

det har blivit viktigare att räkna och lära sig på lektionerna istället för som tidigare sexan då 

vissa elever inte kunde sitta med kamrater och arbeta för att de då pratade bort hela 

lektionen. Nu upplever eleverna att när man arbetar tillsammans med andra blir det lättare 

att lära sig saker i och med att man kan diskutera lösningar och strategier, vilket motiverar 

dem att arbeta mer på lektionerna. Problemlösning i grupp beskriver flera elever gör 

matematiken roligare. 

 

När det gäller betyg så är enligt flertalet elever kommande betygen en motivationsfaktor, då 

dessa anses viktigare nu när de arbetar mot målen i åk 9. Elev 7 uttrycker “de betyg du får 

när du går ut i nian kommer du att ha resten av ditt liv”. Eleverna beskriver det som att man 

presterar mer och bättre för man vill ha bra betyg för kommande studier. Strävan mot bra 

betyg anser även elever är ett bevis för att man lyckats med sina prestationer och skapar på 

så sätt lust och motivation för matematiken och för ytterligare lärande. 

 

När det gäller matematik i vardagen och variation upplever flera elever att de märkt hur 

mycket av den matematik de arbetar med i skolan kan användas i vardagen och tvärt om då 

de märkt att saker de gör utanför skolan kan knytas till arbetet på lektionerna. Detta har 

enligt elever skapat större lust för skolmatematiken när de kan se samband till t ex bakning, 

vilket de sett hjälpt dem inom arbetsområdet enheter. När arbetet med enheter enligt elever 

blev svårare så upplevde de istället arbetsområde som enkelt och därmed roligt genom att de 

kunde tänka i andra banor än bara utifrån matteboken. 

 

Att arbeta bara i matteboken upplever flera elever blir tråkigt i längden vilket gör att de 

efterfrågar mer praktiskt arbete. Mattelekar upplevdes som roligt av några elever när de gick 

i sexan men nu har de inga sådana inslag på lektionerna, vilket några elever tycker är synd. 

Istället har de laborationer vilket enligt några elever är ett kul sätt att lära in nya 
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matematiska begrepp på. Texter till matteuppgifter som är skrivna som en berättelse 

upplever några elever gör dem roliga att arbeta med. 

 

4.3. Hinder och svårigheter i matematiklärandet 

Nedan redovisar vi resultatet utifrån den tredje frågeställningen kring hur eleverna upplevt 

och erfarit hinder och svårigheter i årskurs 4 respektive årskurs 7 i förhållande till sitt 

matematiklärande. Utifrån intervjuerna så kan man utläsa tre övergripande områden kring 

vilka elevernas upplevelser och erfarenheter uttrycks genom - kunskaper, förståelse och 

klassrumsmiljön. 

 

Kunskaper, förståelse och klassrumsmiljön i årskurs 4 

Eleverna upplever kunskaper utifrån ett framträdande tema - ökad svårighetsgrad. Detta 

tema beskriver bland annat matematisk utveckling och förkunskaper. De upplever förståelse 

utifrån ett framträdande tema - bristande kommunikation. Detta tema beskriver bland annat 

lärare och behövlig hjälp. Klassrumsmiljön upplever eleverna utifrån två framträdande tema 

- störd arbetsro och tidsaspekten. Dessa teman beskriver bland annat okoncentration, sociala 

kontakter och minskad energi. 

 

När det gäller ökad svårighetsgrad i matematiken nämner flera elever det som ett hinder. 

Svårighetsgraden har enligt elever dels ökat genom sättet man räknar på och dels hur 

matematiken utvecklats t.ex. genom minnessiffran vid uppställning. 

 

Några elever nämner att de inte tycker om matematik när det är svårt, de känner att det blir 

tråkigt och att de då inte vill arbeta mer. Enligt någon elev så upplevde hen matematiken i 

årskurs 3 svår och att hen inte var lika bra som de andra i klassen. 

 

Att inte ha kunskaperna med sig från tidigare årskurser kan enligt elever skapa hinder i 

matematikinlärningen. Någon elev upplever att det blir problem när man ska räkna något 

som lärarna förväntar sig att man redan kan från trean, utan att de följt upp och då märkt att 

kunskapen inte sitter. 

 

När det gäller bristande kommunikation upplever många elever det som ett hinder i 

matematiken att man ibland inte förstår läraren. Detta är för eleverna framför allt tydligt när 
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det gällde årskurs 3 då läraren enligt dem förklarade så att de inte förstod så jättebra, men 

även att de inte ville säga till för att de då trodde att hen skulle bli arg. Här handlade det 

även om att man inte heller vågade fråga flera gånger om man fortfarande inte förstod, vilket 

några elever upplever känns mindre bra på lektionerna.   

 

Enligt några elever blir det tråkigt när de inte förstår uppgifter och att de då försöker få hjälp 

men ändå inte förstår, vilket skapar hinder i deras fortsatta arbete. Detta gäller även enligt 

elever när de inte gillar en specifik sak. Flera elever upplever att arbetet blir tråkigt när de 

inte förstår och att risken då blev i årskurs 3 att de tröttnade och då höll på med någonting 

annat istället, detta på grund av att de kände en sorts hopplöshet och då inte ville försöka 

mer. 

 

När det gäller störd arbetsro upplever flertalet av eleverna att mycket ljud från klasskamrater 

är ett stort hinder då det stör så att de inte kan koncentrera sig eller jobba. Arbetsron 

påverkar flera elever när det gäller matematikämnet, vilket elever även upplevde som 

störande i årskurs 3. Eleverna konstaterar att de som pratar, oftast pratar om annat och inte 

om matte som det ska vara under mattelektionen vilket gör att lärarna måste säga till, och 

när de har gjort det ett tag upplever eleverna att de blir väldigt arga och upprörda vilket för 

eleverna känns mindre bra då alla inte pratar men ändå måste alla höra på det. Elev 12 

uttrycker: 

 

Vissa lär sig bättre när det är tyst, vissa lär sig bättre när man får göra saker, och vissa lär sig bättre när de 

får se saker och då tror jag att de som pratar då och inte lär sig så lätt skulle behöva ha det tyst. 

 

Kontakten med klasskamrater och lärare har enligt flera elever skapat hinder kring 

matematiken. Kontakten med klasskamrater påverkar enligt några elever matten och skapar 

hinder för deras egen inlärning. Det kan enligt eleverna handla om att det kan bli svårt att 

arbeta vid grupparbeten beroende på vilka man hamnar med och även att man har med sig 

känslor från konflikter som kan ha uppkommit på rasten. Någon elev upplever att negativ 

energi från klasskamrater utgör ett hinder för hens matematiklärande. Elev 12 uttrycker: 

 

Jag är sån ifall det är flera som har ganska mycket negativ energi då blir jag påverkad av det, då blir jag 

ganska så hära att jag inte tycker om eller tycker det är kul om någon annan inte tycker det. 
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När det gäller tidsaspekten upplever några elever att trötthet, speciellt på måndagar och att 

man som elev vill göra andra saker sätter hinder för arbetet och gör att ämnet inte blir så kul. 

Vidare så har lektionerna blivit lite längre enligt eleverna, vilket gör att de upplever det som 

att de inte riktigt orkar lika mycket som i årskurs 3. 

 

Ett annat hinder enligt eleverna är att mattiden ligger senare än i årskurs 3 vilket gör att flera 

elever känner sig hungriga och att de då kan få ont i huvudet, vilket enligt några elever leder 

till att de inte orkar räkna och att matematiken inte upplevs bli rolig. 

 

Kunskaper, förståelse och klassrumsmiljön i årskurs 7 

Eleverna upplever kunskaper utifrån två framträdande tema - ökad svårighetsgrad och 

redovisningar. Dessa tema beskriver bland annat matematisk utveckling, avsaknad av 

strategier och uträkningar. De upplever förståelse utifrån ett framträdande tema - bristfälliga 

genomgångar. Detta tema beskriver bland annat kommunikation och läsförståelse. 

Klassrumsmiljön upplever eleverna utifrån två framträdande tema - osäkerhet inför lärarna 

och störd arbetsro. Dessa teman beskriver bland annat nya lärare, okoncentration och byte av 

klassrum. 

 

När der gäller ökad svårighetsgrad i matematiken nämner flera elever det som ett hinder. 

Elever upplever att de områden inom matematiken som de hade svårt för i sexan blev ännu 

svårare nu. Elev 2 uttrycker att “det jag inte kan så bra tycker jag blir jobbigt… det jag inte 

kunde så bra i sexan då blir det ännu svårare i sjuan”. 

 

Även föreställningar om att något ska vara svårt innan man ens har börjat arbeta med det 

upplevs som ett hinder, ett exempel som nämnts är algebra. Elev 3 uttrycker att “det var 

mycket lättare än vad jag trodde att det skulle va”. 

 

Elever känner att de inte har några bra strategier utan gissar mycket vilket skapar problem 

vid lösning av textuppgifter. Någon elev upplever oträning som ett problem när det gäller 

matematiken, att man gjort för lite tidigare i årskurs 6 och därmed fått svårt nu, vid 

exempelvis uppställning. Elev 8 uttrycker att “man ska ta dit och ta bort å lägga dit å ta bort 

å allt möjligt”. 
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När det gäller redovisningar upplevde några elever att matten var lätt i sexan då man bara 

behövde skriva svar, men att det nu blivit svårare och jobbigare i och med att man enligt 

eleverna nu måste skriva hela uträkningar, vilket de inte är vana vid. Flera elever beskriver 

hur jobbigt det är att behöva skriva så mycket och anser att det borde finnas ett annat sätt att 

visa vad man kan, vilket gör att flera elever upplever de långa redovisningarna som ett 

hinder. Elev 2 uttrycker “att man måste skriva uträkningar räcker inte med bara svar”. 

 

När det gäller bristande genomgångar upplevde någon elev genomgångarna i årskurs 6 som 

bristfälliga och saknade helheten. Läraren tog enligt eleven bara upp en liten del och sedan 

fick de arbeta på egen hand, vilket för eleven skapade problem i sitt fortsatta lärande när hen 

började i årskurs 7. 

 

Flera av de intervjuade eleverna upplever att det kan vara jobbigt att lyssna på genomgångar 

men om man inte har gjort det missar man mycket och att det då blir svårt att räkna sedan. 

Elev 3 uttrycker “om jag tycker att det är lite enklare men ändå ska dom stå och prata innan 

då tycker jag det är bara onödigt”. Det känns enligt eleverna även svårt när man inte får 

någon bra förklaring, vilket enligt dem gör att man tränar mindre och att matematiken på så 

sätt blir ännu svårare och eleverna upplever att de kommer efter sina klasskamrater och i 

arbetet. 

 

Läsförståelsen upplever några elever är besvärligt vid textuppgifter, det är enligt eleverna 

många svåra ord.  Det var även svårt när de gick i sexan, nu skapar det enligt eleverna 

hinder i deras arbete. Elever beskriver svårigheter i att förstå vad det är de ska räkna ut och 

då känner de att de inte kommer vidare i arbetet vilket gör att nästan alla intervjuade elever 

beskriver att de börjar prata om annat om de kör fast på första uppgiften och inte förstår 

förklaringen de får. 

 

När det gäller osäkerhet inför lärarna kände några elever sig i början av terminen osäkra på 

de nya ämneslärarna, vilket skapade hinder då de inte vågade fråga om hjälp eller avstod 

från att ställa frågor under matematiklektionerna då de inte kände lärarna riktigt eller visste 

hur de var. Resultat blev att eleverna tyckte att matematiken blev svår. Flera av eleverna 

uttrycker att det skulle varit bra att få träffat lärarna lite mer innan, det skulle ha känts 

tryggare. Elev 8 förklarar att “man inte hade fått träffat lärarna förut visste inte riktigt hur 

dom va”. 
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När det gäller störd arbetsro upplever eleverna att det påverkar deras arbete och 

matematiklärande, vilket enligt dem blir ett stort hinder när de inte kan koncentrera sig på 

lektionerna. Eleverna upplever redan att arbetet har ett högt tempo och att det är mycket 

arbete som ska hinnas med vilket gör att arbetsron blir viktig för att lyckas med arbetet och 

påverkar flera elever när det gäller matematikämnet. 

 

Byte av klassrum upplevs som ett problem, då några elever upplever att det i början på 

terminen var svårt att hitta rätt. Det tar även enligt eleverna tid att komma igång när man väl 

kommit till klassrummet och det är inte alltid som man har rätt saker med sig då allt material 

finns i ett skåp i korridoren. Några av de intervjuade eleverna beskriver att det nästan tagit 

hela höstterminen för att komma in i rutinerna och känna att det går bra. 

 

4.4. Resultatsammanfattning 

Här sammanfattar vi vårt resultat utifrån vårt syfte med studien och våra tre frågeställningar. 

Elevernas upplevelser och erfarenheter i både årskurs 4 och årskurs 7 redovisas tillsammans 

med förändringar de upplevt i och med övergången till ett nytt stadium och erfarenheter som 

är likartade trots olika stadier.  

 

Utifrån vår första frågeställning upplever eleverna i både årskurs 4 och årskurs 7 

matematiken bekant från tidigare årskurs. Strukturen med arbetsschema har enligt elever i 

båda årskurserna förändrats, vilket kräver mer eget ansvar. Frekvensen av genomgångar 

upplevs ha minskat i årskurs 4 medan de upplevs ha ökat i årskurs 7. Eleverna i årskurs 4 

upplever tvålärarskap som positiv då de får snabbare hjälp med strategier och tankebanor än 

i trean, i årskurs 7 används youtubeklipp med matematikgenomgångar som extra stöd i 

undervisningen och vid hemarbete. Matteboken upplevs svårare än tidigare men den stora 

förändringen elever i årskurs 4 upplever är att de numera måste utföra sina beräkningar i ett 

skrivhäfte istället för direkt i boken. Elever i båda årskurserna efterfrågar mer praktiskt 

arbete och genom grupparbeten känner elever att de lär sig av att diskutera lösningar med 

klasskamrater.  Eleverna upplever i både årskurs 4 och årskurs 7 att arbetet både nu och i 

tidigare årskurser domineras av enskilt arbete i matematikboken. 

 

Utifrån vår andra frågeställning upplever eleverna i årskurs 4 att matematik är roligt, vilket 

de även upplevde i trean. Att något är roligt bidrar enligt eleverna till lust, motivation och 
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underlättar lärandet. Användandet av riktiga mattebegrepp och svårare tal ökar lusten enligt 

några elever i fyran. För eleverna i årskurs 7 skapas lust och motivation genom flyt i arbetet 

och arbetsro, då kan de koncentrera sig och det blir lättare att arbeta. Variation i 

matematikundervisningen skapar enligt elever i både årskurs 4 och årskurs 7 lust och 

motivation. Enligt elever i årskurs 4 blir de motiverade när det blir klara med arbetet, känner 

att de lyckats och när de presterat något bra. I årskurs 7 upplevs kommande betyg som en 

motivationsfaktor. Medvetenheten om användningen av matematiken utanför skolan har 

enligt elever i årskurs 4 lett till lust och motivation, något som de inte funderade på i trean. 

Även eleverna i årskurs 7 känner större lust för arbetet när de kan se ett samband och knyta 

ihop kunskaperna mellan arbetet i skolan och matematiken i vardagen. 

 

Utifrån vår tredje frågeställning upplever elever i både årskurs 4 och årskurs 7 att 

matematiken har ökat i svårighetsgrad från tidigare årskurs vilket utgör ett hinder när 

förkunskaperna brister eller eleverna saknar strategier. Enligt elever i årskurs 7 skapar 

redovisningarna hinder då de ökade i omfattning från att i sexan bara kräva svar. Att inte 

förstå genomgångar eller uppleva att man inte får bra förklaringar upplever flera elever från 

båda årskurserna som ett hinder i deras fortsatta matematiklärande. I årskurs 7 upplever 

elever att läsförståelsen på textuppgifter med mycket svåra ord är besvärlig och skapar 

hinder för förståelsen. Störd arbetsro upplevs som ett stort hinder för elever både i årskurs 4 

och årskurs 7 då det påverkar koncentrationen. För elever i fyran kan kontakten med lärare 

och andra klasskamrater upplevas som hinder då det påverkar grupparbeten och 

klassrumsklimatet på grund av konflikter som hänger kvar. En stor förändring för eleverna i 

årskurs 4 är placeringen av matematiklektionerna och längden på dessa. Det blev svårt för 

eleverna att hålla koncentrationen vilket skapade hinder för deras matematikinlärning. För 

elever i årskurs 7 upplevdes osäkerheten kring de nya ämneslärarna som ett hinder vid 

övergången till högstadiet samt byte av klassrum då det kunde vara svårt att hitta.  

 

Utifrån vår studie och de resultat vi fått har vi lagt märke till att de kritiska moment vad 

gäller matematiklärandet för många elever i båda årskurserna vid stadieövergången är att 

abstraktionsnivån och svårighetsgraden med stigande ålder höjs vilket försvårar för flertalet 

elever då eleverna inte har de förkunskaper som krävs. Lärarbyten kan även ses som ett 

kritiskt moment innan elever lärt känna sina nya lärare och kommit in i nya rutiner som en 

stadieövergång kan medföra.  
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5. Diskussion 

I diskussionen tar vi upp hur studiens syfte och frågeställningar har uppfyllts. Genom en 

metoddiskussion visar vi på vårt metodval och eventuella brister som studien kan ha samt 

dess tillförlitlighet. I resultatdiskussionen kopplas sedan studiens resultat till tidigare 

forskning och våra teoretiska ramverk som presenterats i bakgrunden. Avslutningsvis 

reflekterar vi utifrån det resultat som erhållits och ger förslag på vidare forskning/nya 

frågeställningar som studien väckt. 

 

Genom vårt val av kvalitativ studie och utförandet av 24 stycken intervjuer med elever i 

årskurs 4 och årskurs 7 samt den forskning som vi läst och refererar till bidrog till att vi 

nådde syftet med vår studie och besvarade våra frågeställningar. Vi kan se behovet av studier 

ur ett elevperspektiv då den mesta delen av vår litteratur utgår från ett lärarperspektiv. 

 

5.1. Metoddiskussion 

Vi anser att en kvalitativ forskningsansats har varit ett logiskt val för studien och gjort att vi 

kunnat besvara studiens syfte och frågeställningar. I vår studie ville vi undersöka hur 

eleverna upplevt och erfarit skolmatematiken med särskilt fokus på förändringar och hinder 

vid stadieövergångar med avseende att få fördjupad förståelse och kunskap om detta ur ett 

elevperspektiv. Vårt metodval föll därmed på en kvalitativ forskningsintervju därför att 

syftet med denna ”är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget 

perspektiv” (Kvale & Brinkmann, s.39, 2014). 

 

Vi intervjuade sammanlagt 24 elever, där 12 elever går i årskurs 4 och 12 elever går i årskurs 

7. Dessa årskurser valdes på grund av att de nyligen erfarit en stadieövergång och vi 

skribenter arbetar och har kontakter i dessa stadier. Alla tillfrågade elever vars 

vårdnadshavare gav samtycke till intervjuer deltog i studien. Under intervjuerna utgick vi 

från vår intervjuguide för att behålla den röda tråden och för att lyckas fånga upp elevernas 

upplevelser och erfarenheter på ett bra sätt. Vi utförde intervjuerna i avgränsade rum utan 

störande moment och spelade in dessa för att senare kunna gå tillbaka i det som sades och 

kunna transkribera dem. Vi fördelade intervjuerna mellan oss beroende på det stadium där vi 

själva är verksamma och utförde dem i närområdet av där vi bor och arbetar för att underlätta 

arbetet.  
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I valet av elever att intervjua så gjordes ett urval utifrån första pojke respektive flicka på 

klasslistan där vårdnadshavare samtyckt till intervju. Hade vi valt enbart elever i 

matematiksvårigheter tror vi att svaren blivit mer negativa till skolämnet matematik då dessa 

elever utifrån vår erfarenhet till stor del har tappat lusten och motivationen till 

matematiklärande.  

 

En viktig aspekt av en vetenskaplig studie är att den uppvisar god etik. I vår strävan att 

beakta de etiska aspekterna så utelämnade vi benämningar på eleverna så att identifiering av 

intervjupersonerna försvårades. Vi valde även att presentera eleverna med nummer och deras 

årskurstillhörighet. I övrigt så har vi försökt beskriva vårt datamaterial så utförligt som 

möjligt och analysera dessa efter bästa förmåga. Dock kan man enligt Fejes och Thornberg 

(2015) konstatera att det inte finns några absoluta regler vad gäller etiska riktlinjer utan att 

man som forskare och skribent bör använda hela sitt intellekt för att på ett rättvisande sätt 

presentera de data man har och kommunicera vad datamaterialet visar utifrån syftet med 

studien. 

 

I vårt arbete sökte vi efter mönster i de enskilda svaren men även lyfta fram variationerna 

inom de skilda årskurserna utifrån svaren som eleverna gav oss. Detta för att synliggöra vari 

hinder och svårigheterna kan ligga i och särskilt vid stadieövergångar. Våra data kan vara, 

liksom inom all kvalitativ forskning problematisk att generalisera på andra personer, platser 

eller händelser utanför studien men det har heller inte varit syftet med våra 

forskningsresultat. Thornberg och Fejes (2015) skriver att ett forskningsresultat kan bli 

användbart i det vardagliga livet för att ge ökad förståelse. Med detta menas att 

användbarheten då ligger hos läsaren som tolkar och relaterar resultaten till sin egen eller 

andras situation. Vi ser därför att studiens resultat kan vara användbara i andra liknande 

sammanhang för att öka förståelsen kring stadieövergångar ur ett elevperspektiv i den 

vardagliga praktiken för att förhindra hinder och svårigheter i och med övergångar.  

 

“I all forskning ställs det krav på att den är genomförd och framställd på ett sätt som ger 

uttryck för god kompetens och hög kvalitet” (Thornberg & Fejes, s.256, 2015). I kvalitativa 

studier används främst ofta begreppet validitet för att uttrycka hur forskare verkligen 

undersökt det som avsågs med studien och begreppet reliabilitet för att beskriva hur 

tillförlitliga resultaten är utifrån hur noggrant studien har genomförts (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vi har tidigare i studien mer använt begreppet kvalitet och tillförlitlighet för att 
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beskriva dessa saker. I vår studie anser vi att detta uppnås genom de citat, beskrivningar och 

tolkningar som resultatet vilar på och den analys som gjorts utifrån det insamlade 

datamaterialet. Vi anser att vår studie uppvisar god validitet och reliabilitet samt att det inte 

finns några stora brister i datainsamlingen eller analysen då resultatet baseras på den data 

eleverna som deltog i intervjuerna givit oss och att vi på ett så korrekt och representativt sätt 

som möjligt återgivit detta i studien. 

 

5.2. Resultatdiskussion 

Här presenterar vi en analys av vårt insamlade datamaterial utifrån den kvalitativa studie vi 

har genomfört rörande 24 st elevers upplevelser och erfarenheter av skolmatematiken i 

årskurs 4 och årskurs 7 med särskilt fokus på förändringar och hinder vid deras senaste 

stadieövergång. Vi analyserar datamaterialet utifrån teoretiska perspektiv och 

frågeställningar, men även om resultatet vi fått samstämmer med forskningen. 

 

Utifrån upplevelser och erfarenheter kring skolmatematiken framträder två teman - 

matematikundervisningen och matematikboken kring elevers upplevelser och erfarenheter 

av skolmatematiken i både åk 4 och åk 7.   

 

I Skolverkets (2002) granskning har man mött elever som gett uttryck för positiva 

lärandesituationer som innehållit både känsla och tanke, fantasi, engagemang, 

upptäckarglädje, aktivt deltagande och undervisningssituationer som kännetecknas av 

variation i innehåll och arbetsformer samt varit begripligt och relevant för eleverna. Vår 

studie tydliggör elevernas perspektiv på sitt lärande i matematik vilket är viktigt utifrån både 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv och det relationella perspektivet samt har 

betydelse för speciallärare i matematik att få kunskap om och särskilt elevernas erfarenheter 

från sina stadieövergångar.  

 

När det gäller matematikundervisningen har eleverna från såväl årskurs 4 som årskurs 7 

verktyg i sitt matematikarbete som enligt eleverna skapat ett bra undervisnings- och 

lärandeklimat. Sanderoths (2002) forskning visar att möjligheter till motiverande inlärning i 

matematik infann sig när eleverna upplevde rutin och kontinuitet i undervisningen. Det är 

därför viktigt att skapa struktur vilket Wadlington och Wadlington (2008) anses görs genom 
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att engagera eleverna i undervisningen och att lärare har välorganiserade lektioner och 

genomgångar. 

 

Eleverna både i årskurs 4 och årskurs 7 beskriver hur arbetet till största del består av 

självständigt arbete i böckerna. Vissa elever anser att det är bra medan andra tappar ork och 

motivation. Matematikboken har en väldigt stor roll i matematikundervisningen vilket kan 

jämföras med det Kling Sackerud (2009) kom fram till i sin studie. 

 

Johansson (2011), Magne (1987), och Skolverket (2014) tar alla upp tankar om att minska 

lärobokens betydelse och att istället skapa en större variation i matematikundervisningen, 

genom t.e.x. laborationer, för att ge eleverna möjlighet att upptäcka matematiken och på det 

sättet utveckla sina matematiska förmågor. Utifrån våra teoretiska utgångspunkter anser vi 

att det är viktigt att lärare är medvetna om elevernas lärandeprocesser. 

 

Utifrån upplevelser av lust och motivation framträder två teman - egna prestationer och 

praktisk matematik kring elevernas upplevelser av lust och motivation i skolämnet 

matematik. 

 

Genom att utgå från elevernas kunskaper och förutsättningar utifrån ett relationellt 

perspektiv skapas bättre förutsättningar för eleverna. Att våga sig på svårare uppgifter och 

därmed större utmaningar var enligt vissa elever i både årskurs 4 och årskurs 7 lättare när 

man fick lyckas med sitt arbete. Sanderoths (2002) forskning lyfter fram att möjligheter till 

att känna lust och motivation till lärande i matematik infann sig när eleverna fick prova och 

testa sig fram i arbetet samt känna nyfikenhet kring innehållet i matematiken och stolthet 

utifrån sina prestationer. 

 

Elever beskriver hur matematiken har blivit mer lustfylld efter stadieövergången då det har 

skapats bättre möjlighet för dem att få visa vad de lärt sig och känslan av en högre 

matematisk förståelse. Våra resultat överensstämmer med Attard (2010), Lindqvist (2003) 

och Sanderoths (2002) att känslan av att lyckas skapar lust och motivation till 

matematiklärande.  

 

Elever i årskurs 7 lyfter även friheten att göra mer egna val som en stor motivationshöjare 

vilket Giota (2002) skriver är en motivationshöjande faktor när eleverna får möjlighet och 



 

42 

kontroll över sin lärandesituation. Att bibehålla engagemanget genom mellanstadiet och 

vidare över stadieövergången till högstadiet är en viktigt del i att göra matematiken 

attraktivare för eleverna (Attard, 2010). 

 

Eleverna efterfrågar mer praktiska övningar och laborationer för att lära in nya matematiska 

begrepp vilket överensstämmer med Attard (2010) vilket idag inte tillgodoses i den 

utsträckning som det kanske bör göras om man ska se det ur ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv. Möjlighet till kreativa resonemang under matematiklektionerna gynnar alla 

elever oavsett om de är svaga matematiker eller inte (Liljekvist, 2014). Kronqvist (2003) 

påtalar vikten av att lära sig det matematiska språket för att skapa trygghet och öka 

förståelsen samtidigt som eleven utvecklar ett större ordförråd till att föra matematiska 

resonemang och diskussioner.  

 

Riesbeck (2008) menar vidare att vi måste skapa samband mellan den vardagliga och den 

matematiska diskursen då först kan eleverna förstå de matematiska begreppen. Utifrån ett 

relationellt synsätt på lärande betonas samspelet mellan eleven och förutsättningar i miljön, 

till exempel kan man hjälpa elever att bygga broar mellan skolmatematiken och elevens 

vardag. Enligt vår studie blev detta tydligt när elever i båda årskurserna kunde ge exempel 

på hur matematiken kopplades till deras vardag och därmed blev begriplig då elever bland 

annat lyfte fram bakning som bidrog till högre grad av lust och motivation i 

matematiklärandet. När pedagoger kan koppla arbetet till elevernas vardag har vi som 

speciallärare uppmärksammat ett större intresse för skolmatematiken och för lärandet hos 

elever.  

 

Utifrån hinder och svårigheter i matematiklärandet framträder tre teman - kunskaper, 

förståelse och klassrumsmiljö som kan skapa hinder och svårigheter i elevernas 

matematiklärande. 

 

Det vanligaste hindret som eleverna upplevde var att matematiken i och med 

stadieövergången ökade i svårighetsgrad och att det blivit tuffare, vilket innebär mer arbete 

och ett högre tempo. Hinder i matematiken när eleverna byter stadier handlar till viss del om 

vilka förkunskaper eleverna har (Stadler, 2009) vilket även vi kunde se i vårt resultat där 

flera elever beskriver brister i matematiken från tidigare årskurs. Både Magne (1987) och 

Greene (2011) tar upp vikten av kommunikation mellan stadierna som en viktig del i att 
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förebygga hinder och svårigheter för eleverna. Detta för att underlätta både 

stadieövergången och mötet med den svårare matematiken. Utifrån ett relationellt perspektiv 

uppmärksammas relationen mellan skolan och eleven.  

 

Vår studie visar hur onödiga hinder skapas för eleverna om inte lärarna lyckas skapa en bra 

lärandemiljö, vilket överensstämmer med Bjerneby-Häll (2006) och Hatties (2012) 

forskning. Klassrumsmiljön består av flera delar där arbetsro, relationer och ett tillåtande 

klimat är några av dem. Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv är 

individen inblandad i olika sammanhang och system. Viktigt för lärare blir här att skapa en 

klassrumsmiljö där man skapar goda relationer och där alla elever kan känna sig trygga inför 

varandra och med läraren.  

 

Arbetsron verkar vara ett av de stora hindren som eleverna vi intervjuade upplevde såväl i 

årskurs 4 som i årskurs 7. Eleverna upplever att de inte kan koncentrera sig på arbetet och att 

lärare blir arga och tjatiga när de måste säga till.  

 

Eleverna beskriver det Sanderoths (2002), Wadlington och Wadlington (2008) kommit fram 

till i sin forskning om att struktur och tydlighet förebygger hinder för matematiklärandet. 

Peng och Nyroos (2012) har i sin studie undersökt vilka värden som elever anser har störst 

effekt under matematiklektionerna. Deras studie visade att elever tycker att lektioner som 

inkluderar personlig hjälp, förklaringar, arbetsro, ett utbyte mellan elever och med lärare, 

där lärare är lagom stränga och där eleverna kan koncentrera sig har störst effekt på deras 

studieprestationer och lust till lärande. Avsaknaden av dessa positiva element var något 

eleverna vi intervjuade tog upp. Specialläraren kan då lyfta in aktuell forskning i skolan för 

att ge lärarna verktyg till att förebygga hinder och svårigheter i matematiklärande. Det 

framkommer tydligt att det som innebär hinder för eleverna till stor del ligger utanför den 

individuella nivån och att det är olika förhållanden utanför eleven som interagerar med 

varandra. Utifrån ett ekologiskt utvecklingsperspektiv synliggörs detta.  

 

5.3. Avslutande reflektioner 

Resultatet beskriver det som Skolverket (2002) tar upp gällande att göra matematiken 

meningsfull och begriplig för eleverna i ett sätt att förebygga svårigheter och hinder. Viktigt 
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är att skapa bra lärmiljöer för eleverna vilket framkom i vår studie och som vi utifrån våra 

yrkesroller som speciallärare anser behöver förbättras.  

 

Vi har i våra yrkesroller som speciallärare märkt av att elevers resultatnivå sjunker med 

åldern. Abstraktionsnivån höjs med stigande ålder vilket försvårar för flertalet elever, extra 

tydligt blir det för de elever som av olika anledningar möter hinder och svårigheter i 

skolämnet matematik. Attard (2010) beskriver utifrån sin forskning hur skolan bör behålla 

konkret material och laborationer längre upp i skolåren för att skapa förutsättningar till det 

abstrakta tänkandet för eleverna. Betydelsefullt blir att inte tappa elever i och med 

stadieövergångar, vilket medfört att vi intervjua elever i årskurs 4 och årskurs 7 om deras 

erfarenheter av skolmatematiken så att innebörden av stadieövergångar kan tydliggöras. 

 

Det sker idag överlämningar mellan stadierna, men vi vet av erfarenhet att det inte alltid är 

fullständiga överlämningar och att lärare lätt hamnar i elevens beteende istället för elevens 

kunskaper eller svårigheter. Ett behov finns att lärarna diskuterar undervisningen med 

varandra för att skapa bättre möjlighet för eleven. Magne (1987) anser att lärarna behöver bli 

bättre på vad eleverna möter för undervisning och struktur från de stadier eleverna kommer 

ifrån och dit eleverna är på väg.  

 

I våra yrkesroller som speciallärare och i arbetet med denna uppsats har vi märkt att 

stadieövergångar, lust och motivation samt hinder i matematiklärandet kan vara delar till 

minskade studieprestationer. Som speciallärare ligger vår uppgift i att bygga broar mellan 

stadierna. 

  

5.4. Vidare forskning 

Utifrån sökandet efter litteratur så har vi insett att det råder brist på forskning när det gäller 

stadieövergångar, framförallt till mellanstadiet och högstadiet utifrån ett elevperspektiv. Det 

förekommer flera examensarbeten från lärarstuderande kring stadieövergångar vilket gör att 

vi drar slutsatsen att det är ett ämne som berör och skapar frågetecken. De stadieövergångar 

där det finns forskning kring gäller framför allt från förskoleklass till grundskolan och från 

grundskolan till gymnasiet, vilket kan bero på att de kanske är de svåraste stadieövergångar 

en elev genomgår. eftersom elever i de här fallen går mellan olika skolformer och kan därför 

upplevas som mer problematiska då strukturen oftast ser annorlunda ut för eleverna när det 
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gäller deras skolgång/skoldag. 

 

Vi har under studiens gång kommit fram till att vidare forskning skulle vara intressant.  Här 

tänker vi då framför allt på vad vårdnadshavare, lärare och speciallärare/specialpedagoger 

anser kring stadieövergångar och elevers fortsatta matematiklärande. Här kan man tänka att 

det vore intressant att se det i förhållande till undervisningssätt, arbetsmetoder, hinder i 

elevernas matematiklärande, förändringar som stadieövergången medför samt elevers 

fortsatta lust och motivation för skolämnet matematik på liknande sätt som denna uppsats är 

uppbyggd. Detta för att kanske se likheter och skillnader i förhållningssätt som skolpersonal 

har till elevers upplevelser och erfarenheter. En longitudinell studie utifrån ett 

elevperspektiv skulle vara intressant och kunna ge värdefull information om hinder och 

svårigheter som elever möter i skolämnet matematik. Med frågeställningar som till exempel: 

Vad är det som gör att så få elever väljer att läsa vidare inom skolämnet matematik? Hur gör 

vi för att bibehålla elevernas nyfikenhet och lust att lära inom skolämnet matematik? 
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7. Bilagor 

 

7.1. Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola som studerar till speciallärare med inriktning 

matematik. Vi läser nu vårt tredje år på programmet och håller på att förbereda oss för att 

skriva vår slutuppsats. 

 

För denna uppsats har vi tänkt intervjua några elever kring deras upplevelser av 

stadieövergångar, i ert barns fall stadieövergången mellan årskurs 3 och årskurs 4. Främst 

kommer vi att fokusera på ämnet matematik och elevers upplevelser kring 

matematikundervisningen, likheter och skillnader mellan de olika stadierna och även hur 

möjligheter/hinder i ämnet har påverkat eleverna i deras matematiklärande.   

 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan kunna transkriberas, skrivas av på papper. 

Inga namn på elever, klasstillhörighet eller skola kommer att skrivas ut i uppsatsen. Barnen 

kommer att vara helt anonyma. För att utföra intervjun med ert barn så behöver vi ert 

samtycke och tillåtelse att få prata med er son/dotter. 

 

Har ni några frågor kring intervjun och uppsatsskrivandet så hör gärna av er på mail 

 susanna.strand@xxx.se / sussi.vesterinen@xxx.se. Meddela mig på samma mailadress om 

jag har ert samtycke att utföra intervjun eller lämna meddelandet till klassläraren. 

 

Tack på förhand! 

Susanna Strand och Susanne Vesterinen 

 

 

 

  

http://eskilstuna.se/sussi.vesterinen@swipnet.se
http://eskilstuna.se/sussi.vesterinen@swipnet.se
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7.2. Intervjuguide 

 

Intervjuerna sker enskilt med varje elev i ett avskilt rum för att undvika störande element. 

Eleven och dess vårdnadshavare har i förväg fått information kring intervjun, dess 

utförande, avkodning av känslig information och konfidentialitet. Både elever och 

vårdnadshavare har i förväg lämnat sitt samtycke till utförandet. Varje elev får inför 

intervjun reda på att de kan när som helst avbryta intervjun eller välja att inte svara på 

frågor. 

 

1) Hur upplevde du att gå från åk 3 till åk 4/ åk 6 till åk 7? 

● Var det något speciellt du upplevde som bra? 

● På vilket sätt var det bra? (upprepar saker eleven svarat ovan) 

● Var det något speciellt du upplevde som inte var så bra/mindre bra? 

● På vilket sätt var det inte så bra/mindre bra? (upprepar saker eleven svarat ovan) 

 

2) Hur upplevde du matematikundervisningen i åk 3/åk 6? 

● Hur arbetade ni? 

● Vad tyckte du om att arbeta på det sättet? (upprepar saker eleven svarat ovan) 

● Vilket material använde ni? 

● Vad tyckte du om det materialet? (upprepar saker eleven svarat ovan) 

 

3) Hur upplever du matematikundervisningen i åk 4/åk 7? 

● Hur arbetar ni? 

● Vad tycker du om att arbeta på det sättet? (upprepar saker eleven svarat ovan) 

● Vilket material använder ni? 

● Vad tycker du om det materialet? (upprepar saker eleven svarat ovan) 

 

4) Upplever du att det var något som förändrades i matematikundervisningen när du började 

i åk 4/åk 7? 

● Kan du ge något/några exempel på saker som du upplever förändrades? 

● Vilka skillnader upplever du från matematikundervisningen i åk 3/åk 6? 

● Hur har dessa skillnader påverkat dig i ditt matematiklärande? (upprepar saker 

eleven svarat ovan) 
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● Vilka likheter upplever du från matematikundervisningen i åk 3/åk 6? 

● Hur har dessa likheter påverkat dig i ditt matematiklärande? (upprepar saker eleven 

svarat ovan) 

 

5) Upplever du att matematiken är lättare eller svårare nu? 

● På vilket sätt är det lättare/svårare? 

 

6) Beskriv en matematiklektion i åk 3/åk 6 som du tyckte var bra! 

● På vilket sätt tycker du att (... upprepar saker eleven svarat ovan) var bra? 

● Var det något under matematiklektionerna som du tyckte var t.ex. lätt, roligt, 

inspirerande? 

 

7) Beskriv en matematiklektion i åk 4/åk 7 som du tycker är bra! 

● På vilket sätt tycker du att (... upprepar saker eleven svarat ovan) var bra? 

● Är det något under matematiklektionerna som du tycker är t.ex. lätt, roligt, 

inspirerande? 

 

8) Beskriv en matematiklektion i åk 3/åk 6 som du tyckte var mindre bra! 

● På vilket sätt tycker du att (... upprepar saker eleven svarat ovan) var mindre bra? 

● Var det något under matematiklektionerna som du tyckte var t.ex. svårt att förstå, 

tråkigt, ointressant? 

 

9) Beskriv en matematiklektion i åk 4/åk 7 som du tycker var  mindre bra! 

● På vilket sätt tycker du att (... upprepar saker eleven svarat ovan) var mindre bra? 

● Är det något under matematiklektionerna som du tycker är t.ex. svårt att förstå, 

tråkigt, ointressant? 

 

10) Berätta vad du är bra på i matematik! 

● Varför tror du att du är bra på just det? (upprepar saker eleven svarat ovan) 

● Hur var det förra året i åk 3/åk 6? 

 

11) Berätta vad du är mindre bra på i matematik! 

● Varför tror du att du är mindre bra på just det? (upprepar saker eleven svarat ovan) 

● Hur var det förra året i åk 3/åk 6? 



 

55 

12) Berätta vad du gör när du inte förstår under en matematiklektion! 

● Får du stöd/hjälp? 

● Hur var det förra året i åk 3/åk 6? 

 

13) Vad är det som gör att du under en matematiklektion tycker att det är roligt? 

● Vad tycker du gör matematiken rolig och gör att du vill lära dig mer? 

 

14) Vad är det som gör att du under en matematiklektion tycker att det inte är så roligt? 

● Vad tycker du gör matematiken mindre rolig och gör att du kanske inte vill arbeta? 

 

15) Upplever du att matematiken är roligare/mindre roligt nu än i åk 3/åk 6? 

● På vilket sätt har matematiken blivit roligare/mindre rolig? 


