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Till eftertanke               

Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och 
börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.  

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst 
förstå det hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mycket mer. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och 
egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa henne. 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa.  
Och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa  
inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.  
Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon. 

Sören Kierkegaard  
skriven i samlingen Synpunkter av min 
författarverksamhet, utgiven postumt 1859 
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Sammanfattning: 

I denna kvalitativa studie har vi genomfört fokusgruppssintervjuer med elever på 
gymnasieskolans introduktionsprogram (IM) som ännu inte nått kunskapskraven för 
matematik i år 9. Syftet med studien är att få en förståelse av hur elever kan uppleva 
situationen att befinna sig i matematiksvårigheter samt deras syn på grundskolans 
matematikundervisning. Eftersom matematik är det ämne som störst mängd elever inte når 
målen i anser vi att det är väsentligt att se problematiken ur ett elevperspektiv för att kunna 
sätta in lämpliga åtgärder.  Resultaten har analyserats utifrån Brosseaus teorier om den 
didaktiska triangeln och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori. De visar att 
elevernas negativa uppfattning om matematik till stor del beror på otydliga förklaringar och 
brist på hjälp. Lektionerna upplevdes som enformiga och långtråkiga och matematiken som 
alltför uppdelad i olika fristående områden. Dessutom upplevs ämnet som irrelevant. 
Resultaten visar på brister som rör den didaktiska triangelns samtliga sidor samt att problem 
handlar om faktorer på samtliga nivåer utifrån Bronfenbrenners systemteori.  

 

 

Nyckelord:  elevperspektiv, matematiksvårigheter, matematiskt mindset, 
specialundervisning, upplevd självförmåga 
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Inledning 
I december 2013 slog rapporten från PISA1 2012 ner som en ”bomb” i det svenska samhället 
(Skolverket, 2013). Rapporten visade att svenska elevers resultat i bland annat ämnet 
matematik hade försämrats avsevärt sedan den föregående PISA-undersökningen. Rapporten 
blev ett viktigt underlag för svensk skolpolitik under en lång tid framåt.  

Redan innan PISA 2012 publicerades hade Skolverket fått i uppdrag av regeringen att svara 
för kompetensutveckling av landets matematiklärare, det så kallade Matematiklyftet 
(Skolverket, 2011). Man hade alltså redan innan PISA 2012 fått rapporter om elevernas 
bristande kunskaper i matematik och såg nödvändigheten av att sätta in åtgärder.  

Enligt den senaste PISA-undersökningen 2015 och TIMSS2 2015 har eleverna i Sverige ökat 
sina kunskaper i ämnet matematik i internationella jämförelser (Skolverket, 2016a, 2016b). 
Enligt promemoria från Skolverket (2017b) dominerar ämnet matematik när det gäller icke 
godkänt betyg bland elever i år 9 och statistik visar att det sett ut så under flera år och att det 
ökar (Skolverket, 2017c). Läroplanen för grundskolan (2017a) säger att alla elever i skolan 
ska ges möjlighet att utvecklas mot ställda mål och hänsyn ska tas till varje elevs olika 
förutsättningar och behov. Ändå är det många elever som inte har behörighet att söka till de 
nationella gymnasieprogrammen då de avslutat år 9, utan är hänvisade till gymnasieskolans 
introduktionsprogram, IM.  

Lundberg och Sterner (2009) nämner studier som pekar på tydliga samband mellan personers 
matematikförmåga och deras framtida framgångar i yrkeslivet, både när det gäller 
löneutveckling och hur tillfredsställd man känner sig med sitt arbete. En brittisk undersökning 
(Pro-Bono Economics, 2014) uppskattar att bristande räkneförmåga bland befolkningen 
kostar staten runt 20 miljarder pund/år, vilket motsvarar 1,2 % av landets BNP. Detta innebär 
att matematiksvårigheter kan få konsekvenser på såväl individuell som på nationell nivå. 

Vad är det då som gör att vissa elever har så svårt med matematik? Vad är det som gör ämnet 
så svårt? Är det ämnet i sig, eleverna eller lärmiljön som ställer till problem? Vilket stöd får 
eleverna? I sin forskningsöversikt konstaterar Lundberg och Sterner (2009) att det är mycket 
svårt att precisera exakta orsaker till varför elever hamnar i matematiksvårigheter. Det kan 
vara sociala eller emotionella problem, ångest eller bristande arbetsminne. Löwing (2006) 
lyfter fram matematiklärares oförmåga att anpassa sin undervisning utifrån elevernas 
förkunskaper, samt att de många gånger inte ger sig tiden att sätta sig in i vad det är eleven 
inte förstår. Är det alltså lärarnas fel om elever misslyckas? Eller är det så att alla elever 
faktiskt inte har potential att kunna nå samtliga kunskapskrav som krävs för ett godkänt 
betyg? Boaler (2017) pekar på den senaste hjärnforskningen som tar fasta på hur lärande går 
till, vilken säger att 95 % av alla elever har potentialen att lyckas i skolmatematiken med goda 
resultat, förutsatt att de får en undervisning som utformats på ett bra sätt, med rätt sorts 
instruktioner och rätt sorts återkoppling. 

Tillsammans har vi som skriver det här arbetet nästan 40 års erfarenhet av läraryrket, såväl 
som klasslärare som ämneslärare i matematik och i andra skolämnen. Något som gör oss 

                                                           
1 PISA (Programme for International Student Assessment) undersöker internationellt 15-åriga elevers kunskaper i 
naturvetenskap, läsförståelse och matematik samt orsakerna till och konsekvenserna av skillnader i kunskaper (Skolverket, 
2016a) 
2 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell studie som undersöker fjärde- och 
åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap (Skolverket, 2016b).  
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oroad är den svaga tilltro till sin egen förmåga som elever i matematiksvårigheter ofta har. 
Det är vanligt att elever ber om ursäkt för sina svårigheter och förklarar det med att de ”inte är 
så smarta”. Det är inte heller ovanligt att föräldrar tar på sig skulden för sitt barns 
”misslyckande” i och med att de själva befunnit sig i samma situation (Goodall & Johnston-
Wilder, 2015). Vi upplever att matematik sticker ut bland de teoretiska skolämnena genom att 
det, på samma sätt som är vanligt när det gäller de praktiskt estetiska skolämnena, ofta antas 
bero på en medfödd förmåga eller talang om man kommer att lyckas eller inte. En mycket 
vanlig inställning som vi mött hos elever, föräldrar, vänner och hos kollegor är den att vissa 
personer helt enkelt inte kan lära sig matematik, åtminstone inte över en viss nivå; de har helt 
enkelt inte mattehjärna, även om de är duktiga på annat. Liknande uppfattningar har vi stött på 
i den litteratur vi läst (Boaler, 2017; Brown, Brown & Bibby, 2008; Hekimoglu & Kittrell, 
2010). 

I sin text ”Till eftertanke”, som lagts in allra först i det här arbetet, beskriver Kierkegaard 
enligt vår uppfattning essensen i specialpedagogik: Texten kan sägas vara vår ”filosofiska 
ram”. Vi hoppas att studien med dess syfte och frågeställningar bidrar till en ökad 
medvetenhet om hur elever i matematiksvårigheter upplever sin situation och därigenom få 
bättre förutsättningar att hjälpa fler elever i liknande situationer i våra framtida yrkesroller 
som speciallärare med matematikinriktning. 

Disposition 
Studien är indelad i fyra avsnitt: bakgrund, metod, resultat och diskussion. I bakgrunden 
presenteras aktuell forskning där vi bland annat redogör hur undervisningen kan se ut, olika 
aspekter på matematiksvårigheter och speciallärarens roll. De teoretiska utgångspunkter vi 
valt för vår studie beskrivs varpå bakgrunden avslutas med syfte och frågeställningar. Under 
rubriken metod redogörs motiv för valet av metod, urval av informanter, 
datainsamlingsmetod, genomförande och databearbetning. En pilotstudie beskrivs följt av 
kvalitetskriterier och etiska aspekter på vårt arbete. Avsnittet avslutas med en 
arbetsfördelning. I resultatdelen presenteras insamlade data samt analys av dessa utifrån våra 
frågeställningar. Avsnittet avslutas med en resultatsammanfattning. Studien avrundas med 
avsnittet diskussion, uppdelat i metoddiskussion och resultatdiskussion. I den första diskuteras 
metodval och kvalitetskriterier, och i den andra redogörs för hur väl arbetets syfte och 
frågeställningar uppfyllts. Avsnittet avslutas med idéer till nya frågeställningar som studien 
har väckt samt våra reflektioner. Sist i uppsatsen finns en referenslista samt bilagor som bidrar 
till förståelse av vår studie.  

Bakgrund  
Under denna rubrik presenteras aktuell forskning med relevans för vår studie. Därefter 
beskrivs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår resultatanalys och slutligen 
utkristalliseras avsnittet med studiens specifika syfte och frågeställningar.  

Aktuell forskning 
Här redogörs bland annat för matematikundervisningens traditionella utformning, orsaker till 
matematiksvårigheter, tidigare studier inom forskningsområdet som utgått från ett 
elevperspektiv, insatser för elever i matematiksvårigheter samt speciallärarens roll i dessa.  
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Undervisningens utformning. Många lärare lägger fokus på räknefärdigheter och 
undervisningen består främst av enskilt, tyst arbete och det huvudsakliga målet är att hinna 
igenom hela boken (Sandström & Nilsson, 2014; Engvall, 2013). Lunde (2011) påpekar att 
detta arbetssätt inte gynnar de elever som har svårt med matematiken. För att utveckla en 
djupare förståelse av ämnet behöver elever även en problemorienterad undervisning, menar 
han.  

Röj-Lindberg (2017) har sammanställt hur matematikundervisningen traditionellt ser ut, både 
i Finland och i flertalet andra länder. Hon kom fram till att läraren börjar med en genomgång 
vid tavlan, kommunikation mellan lärare och eleverna och därefter arbetar eleverna 
individuellt med uppgifter i matematikboken. Röj-Lindberg menar här att såväl lärare som 
elever tenderar att se läroboken som en icke ifrågasatt kunskapsauktoritet. Undervisningen 
organiseras vanligen i en linjär steg-för-steg-process där olika kunskapsinnehåll och 
medföljande uppgifter placeras in mellan olika provtillfällen. Bland eleverna uppstår lätt en 
känsla av tävling och rangordnande, där målet är att hinna så många uppgifter som möjligt. 
Följden blir därför en otrygg arbetsmiljö, där elever inte vågar visa när de inte förstår. Nilsson 
och Olofsson (2006) påpekar också att elever inte ser någon mening med att ”prata 
matematik” och ser ofta negativt på uppgifter som kräver argumenterande eller engagemang. 
Ett sådant klassrumsklimat är naturligtvis en risk för elever som tycker att matematiken är 
svår, men det är även en stark orsak till varför även framgångsrika elever tappar lusten för 
matematikämnet (Röj-Lindberg, 2017; Nilsson & Olofsson, 2006; Brown et al., 2008).   

Enligt Lithner (2013) kan utantillinlärningen bli ett problem om den blir dominerande i 
undervisningen och andra centrala kompetenser som problemlösning och begreppsinlärning 
ställs åt sidan. Han menar att utantillinlärningen är en av huvudanledningen till att många 
elever har problem med matematik och att detta gör att de har svårt att engagera sig och 
utveckla sin matematiska kompetens. Tankarna stämmer väl överens med Skolinspektionens 
årsrapport (Skolinspektionen, 2014) som visar farhågor rörande undervisningen3. 

Sidenvall (2015) pekar på att läroplanerna sedan 1994 förespråkar en reforminriktad 
undervisning som karaktäriseras av utvecklandet av flera olika matematiska förmågor och 
som bygger på nyfikenhet och upptäckarglädje och som syftar till att varje elev ska få en 
större tilltro till sin förmåga för att kunna utveckla sitt eget sätt att lära. Clarke (1997) menar 
att undervisningen behöver reformeras eftersom vårt moderna samhälle har en annan sorts 
behov av kunskaper än vad som behövdes tidigare. Dessutom har mängden forskning rörande 
det aktuella ämnet ökat betydligt och således finns det många rön om mer framgångsrika 
undervisningsmetoder än de traditionella. En förutsättning för att en sådan reform ska ske, 
menar de, är att matematiklärare utvecklar sitt undervisningssätt. Bägge forskarna konstaterar 
dock att dessa reforminriktade tankegångar har haft svårt att nå ut till skolan. Många lärare 
väljer att tolka dessa nya tankar utifrån sin befintliga uppfattning hellre än att utmana sin syn 

                                                           
3 I flera fall undervisas eleverna endast i delar av ämnets centrala innehåll och bara vissa förmågor utvecklas. 

[...] matematikundervisningen har ett alltför stort fokus på mekaniskt räknade [sic] i läroboken på bekostnad av 

att eleverna inte ges möjlighet att resonera och argumentera och att utveckla centrala ämnesförmågor som 

problemlösning och att se samband. Följaktligen får inte alla elever en undervisning som ger dem verktyg att 

förstå matematik eller att använda och utnyttja hela sin förmåga (Skolinspektionen, 2014, s 13). 
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på matematik och på sin egen undervisning (Clarke, 1997). Det är därför väsentligt att lärare 
får ordentligt stöd bland annat i form av en involverad skolledning, utbildning och samarbete 
med kollegor. 

Olika synsätt på matematiksvårigheter. I stället för att tala om matematiksvårigheter väljer 
Engström (2015) att tala om elevers låga prestationer i matematik. Han konstaterar att 
fenomenet är mycket komplext och att det väsentligt att se på problematiken ur flera 
synvinklar. Han menar att den specialpedagogiska diskursen traditionellt utgår från ett 
medicinskt perspektiv, där diagnostisering och kategorisering har pekat ut elever som ”har” 
matematiksvårigheter. Problematiken har lagts på individnivå, och strukturella problem på 
organisations- och systemnivå har förbisetts. Till exempel förväntas ofta att alla elever ska 
arbeta i samma takt, med samma innehåll och med samma mål trots att spridningen bland 
elevers kunskaper i en klass kan vara så pass stor som tre år. Elever som inte passar in i ”det 
normala” plockas inte sällan bort från ordinarie undervisning och får exempelvis arbeta med 
förenklat material, gå till speciallärare eller till en liten undervisningsgrupp. Detta innebär att 
alla elever i slutänden inte får förutsättningar att nå målen i samma omfattning (ibid.).  

Goda kunskaper i matematik kan fungera som en indikator på hur framgångsrik en elev är i 
skolan rent allmänt (Engström, 2015; Nilsson & Olofsson, 2006; Boaler, 2017). Att 
misslyckas i matematik får ofta större konsekvenser än att misslyckas i andra skolämnen även 
sedan eleverna lämnat skolan. Skolan behöver därför organisera såväl ordinarie undervisning 
som specialundervisning på ett sätt som tar hänsyn till elevers olikheter och ger dem 
förutsättningar att lyckas.  

Sjöberg (2006) följde under fem års tid en elevgrupp som hade problem att uppnå godkänd 
nivå i ämnet matematik. I sin analys kom han fram till att svårigheterna huvudsakligen 
berodde på elevernas låga arbetsinsats (låg motivation) på lektionerna, att de inte förstod det 
matematiska språket och att de led av stor oro inför provsituationer. Vidare fanns också 
organisatoriska brister runt eleverna i skolan som exempelvis stora undervisningsgrupper, 
långa arbetspass och bristande arbetsro.  

Magne (2006) pekar på att det förutom genetiska faktorer eller skador eller störningar i 
nervsystemet finns andra faktorer som påverkar matematikinlärningen. Han menar att 
förekomsten av matematikfobi eller matematikvånda hos eleverna spelar en stor roll för 
lärande i matematik. Även Lundberg och Sterner (2009) menar att matematiksvårigheter kan 
ha såväl genetiska som miljörelaterade orsaker. De konstaterar att det är osannolikt att vi 
någonsin kommer att kunna identifiera eller påverka elevers genetiska sårbarhet, och att det 
därför är desto väsentligare att man i skolan minskar miljöbelastningen ”genom att införa 
arbetssätt och metoder i skolans matematikundervisning som leder till att de allra flesta elever 
lär sig det de behöver oavsett vilken genetisk sårbarhet de är drabbade av” (ibid, s. 30). 

Några orsaker till matematiksvårigheter. Forskning visar att det finns olika orsaker till att en 
elev har svårigheter i matematik. Enligt Lunde (2011) kan det bero emotionella faktorer, 
sociala faktorer, undervisningen i klassrummet eller neuropsykologiska faktorer. Lundberg 
och Sterner (2009) kallar orsaker utanför individen miljöbetingade orsaker och menar att 
svårigheterna har uppkommit i samspelet mellan eleven och miljön, till exempel en kaotisk 
uppväxt med stress och oro, skolfrånvaro eller en bristfällig undervisning. Svårigheter som 
upprepar sig kan få ytterligare konsekvenser genom uppgivenhet eller otillräcklighet. För att 
bevara självkänslan i detta läge nedvärderas matematikämnet till något man inte behöver 



8 
 

kunna och självförmågan har avsevärt försvagats. Här nedan beskriver vi olika orsaker till 
matematiksvårigheter ur ett icke-medicinskt perspektiv som vi förmodar är påverkbara.  

Enligt Sjöberg (2006) är matematikångest en slags fobi för ämnet som leder till ett 
undvikande beteende, en olycklig utveckling för elever som egentligen borde öva mycket 
matematik. Tillståndet har föregåtts av en rad motgångar i ämnet och eleven har utvecklat 
negativa attityder och emotionella reaktioner mot ämnet. Elever som drabbas av 
matematikångest har ett lågt självförtroende vad gäller matematik och de är starkt beroende av 
att hitta de rätta reglerna i problemlösningssituationer (Opheim, 2013). Hon föreslår att 
läraren ska försöka överföra elevens fokus till själva matematikproblemet, och menar att det 
skulle leda till en förändrad attityd. Vidare anser hon att det ligger i lärarens uppdrag att 
fortsätta hitta olika förklaringar av en uppgift tills de hittar en som passar just den enskilda 
eleven. En stor del av ångesten orsakas av de kulturella uppfattningar runt matematikämnet 
som finns (Chinn, 2012). Det kan vara uppfattningen att det endast finns ett ”rätt sätt” att lösa 
matematiska problem eller att man måste kunna räkna ut en uppgift snabbt i huvudet. Dessa 
uppfattningar kan leda till att ämnet uppfattas som en mängd procedurer som måste präntas in 
i hjärnan snarare än förstås.  

Elever som upplevt motgångar i matematik och/eller drabbats av matematikångest, reagerar 
ofta med att helt enkelt undvika att utsättas för svårigheter, en strategi som kan uppstå redan 
under de tidigaste skolåren (Chinn, 2012) På detta sätt försöker de helt enkelt att ta makten 
över sin egen situation. Det kan röra sig om att vara inaktiv på lektioner eller att vägra att ens 
försöka lösa en uppgift eller göra ett prov. Ett sådant beteende uppfattas av många lärare som 
negativ attityd, men är i själva verket elevernas försök att hålla kvar vid en positiv självbild 
(ibid.). Häggblom (2000) visar i sin studie att elevernas självförtroende och inre motivation är 
betydande när det gäller lärandet i matematik. Hon påpekar att lärarens intresse och 
engagemang för elevens utveckling är av stor vikt. Enligt Sidenvall (2015) är det vanligt att 
lärare förenklar och anpassar undervisningen för elever i svårigheter eftersom de inte tror att 
eleverna har förutsättningar att lära sig annat än ren procedurhantering. Om förväntningarna 
på vissa elever sänks blir följden lätt att de tappar tron på sig själva och på sin potential. 
Skolan har en betydande roll i fråga om att motivera elever genom en funktionell organisation 
och en positiv lärmiljö menar Magne (2006), och även han poängterar betydelsen av en 
positiv inställning till matematik för att kunna lyckas. En negativ attityd till matematikämnet 
kan börja med att eleven tycker det är svårt med matematik, att de inte ser någon 
verklighetsförankring utan upplever att de fylls med metoder och färdigheter. Brown, Brown 
och Bibby (2008) undersökte varför få elever väljer att gå vidare och läsa matematik på en 
högre nivå. Efter att ha frågat 1500 elever från olika skolor kom de fram till tre huvudorsaker: 
matematik upplevs som svårt, tråkigt och irrelevant. En intressant iakttagelse är att dessa 
åsikter delas av såväl låg- som högpresterande elever. Även Nilsson och Olofsson (2006) har 
funnit att många elever upplever sig vara stämplade som ”dåliga i matte” av såväl 
skolkamrater som lärare, vilket kan leda till att eleven helt enkelt ger upp. 

Motivation är en förutsättning att kunna bygga upp en matematisk resiliens, en motståndskraft 
mot matematiska svårigheter (Lee & Johnston-Wilder, 2013). Även om all inlärning kräver en 
sorts resiliens mot svårigheter så menar de att behovet är extra uttalat i matematik. Det beror 
på faktorer som a) undervisningens vanliga utformning, b) ämnets dömande karaktär och c) 
den övergripande uppfattningen om en begränsad förmåga att lära sig. Med begreppet 
matematisk resiliens menar de en positivare inställning till matematik där eleven kan se 
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görliga vägar till lärande och där hen får verktyg för att kunna möta svårigheter och barriärer. 
Det är väsentligt att elever som kämpar med matematikinlärningen behöver adekvat hjälp för 
att kunna utveckla en sådan resiliens. 

Insatser för elever i matematiksvårigheter och speciallärarens roll. Elever som inte når 
kunskapskraven ska så tidigt som möjligt ges adekvat stöd för att utvecklas mot utbildningens 
mål (Skolverket, 2014). Primärt måste skolan se över hur organisationen ser ut runt eleven, till 
exempel hur resurser fördelas eller vilka pedagogiska metoder som används. Stödet kan 
exempelvis vara speciallärare i eller utanför klassrummet eller användning av laborativt 
material. Lundberg och Sterner (2009) pekar på vikten av att inte vänta på eventuella 
diagnoser utan att elever ska få stöd så fort de hamnat i svårigheter. Dock måste en 
kartläggning av elevens svårigheter göras. Detta för att anpassa hjälpen utifrån elevens 
individuella behov och kunna genomföra en god pedagogisk insats, menar de.  

En vanlig anpassning är hastighetsindividualisering, att elever jobbar på i matematikboken i 
sin egen takt, det vill säga nivåanpassade läromedel. Johansson (2011) menar att det både 
finns för- och nackdelar med dessa arbetssätt. Elever kan arbeta i matematikboken i sin egen 
takt utan att känna att de halkar efter övriga klasskamrater, men hamnar i ett spår av uppgifter 
som uteslutande är på lägsta nivå. De får då inte möjlighet att prova på uppgifter på en högre 
nivå, där de ska utveckla sin förmåga att lösa problem. Löwing (2006) påpekar att stödet som 
sätts in kan vara ineffektivt beroende på olika orsaker. Det kan vara bristande kommunikation 
mellan ordinarie lärare och stödresursen eller på att stödinsatsen inte individualiseras i 
tillräckligt hög grad. Det är därför väsentligt att lärarna får ett ordentligt stöd, för att utveckla 
sin undervisning, vilket kan vara en uppgift för speciallärare 4.  Även Fuglestad (2013) pekar 
på att ordinarie undervisning måste utvecklas för att så få elever som möjligt hamnar i 
svårigheter, särskilt som den svenska skolan nu arbetar mot att bli mer inkluderande och en 
stor del av specialundervisningen ska ske i klassrummet. Även om skolan ska verka för att bli 
mer inkluderande kan det ändå gynna en del elever att tillfälligt bli undervisade utanför 
klassrummet (Engvall, 2013). Specialläraren tillsammans med klassläraren kan tillfälligt välja 
ut vilka elever som behöver extra insatser och bedriva specialundervisning i en annan lokal 
(Kling Sackerud, 2009). Denna form av undervisning är en del av vad som kallas 
specialpedagogiska insatser och ska endast bedrivas under en kortare tid (Skolverket, 2014). 
Fördelen är att undervisningen kan koncentreras på specifika uppgifter utifrån vad eleven 
behöver hjälp med för tillfället och att eleven får studiero. Nackdelen är dock att eleven 
eventuellt kan känna en form av utpekande, stigmatisering, som ger eleven en negativ känsla 
(Sjöberg, 2006). 

Laborativt material kan med fördel användas som ett stöd i matematikundervisningen för att 
tydliggöra det matematiska språket för eleverna (Engvall, 2013). Ofta används det laborativa 
materialet endast som en anpassning speciellt för elever med behov av särskilt stöd. Löwing 
(2006) menar att användningen av laborativt material succesivt måste abstraheras. Eleven 

                                                           
4 I examensordningen för speciallärare står det nämligen att man som speciallärare bland annat ska ha färdighet och förmåga att: 

– … medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,  

– … stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

 – … leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever
     (SFS 2011:186) 
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måste själv förstå vad som menas utan hjälp av konkret material. Lärarassistenter kan finnas 
till hjälp i en klass eller för en speciell elev, framförallt när eleven har mer allmänna 
svårigheter än enbart i matematik. Huruvida en sådan insats är enbart av godo kan 
ifrågasättas, tvärtom finns det forskning som visar att assistenter har en negativ roll på elevers 
studieprestationer (Håkansson & Sundberg, 2012).  

Ovan nämnda anpassningar och insatser är endast några exempel hur man kan ge stöd vid 
hinder i elevers matematiklärande. Varje typ av anpassning har både för- och nackdelar och 
passar olika bra för olika elever. Det är av största vikt att ha en optimistisk syn på eleven och 
dennes förmåga till utveckling i matematik samt att eleven själv funderar över sitt lärande för 
att kunna göras delaktig hur anpassningen ska se ut (Partanen, 2016).  

Elevperspektiv på att vara i matematiksvårigheter. I Sjöbergs (2006) longitudinella studie om 
elever i matematiksvårigheter utgick han bland annat från elevernas upplevelser av åren i 
grundskolan. Resultatet var bland annat låg motivation, låg arbetsinsats och lärarnas 
betydelse. I Italien lät Di Martino och Zan (2009) 1500 elever i årskurs 2-13 skriva uppsatser 
om sig själva och sitt förhållande till matematikämnet. Deras huvudsakliga fokus vid 
analysarbetet var lärarens roll; att ge lärare en bättre förståelse av hur de har möjlighet att 
påverka elevers attityd och utveckling. I Storbritannien lyfts pupil voice (elevröst, vår 
översättning) allt oftare upp som en betydande faktor när det gäller utveckling av 
undervisning och förbättring av resultat. I sina studier om matematisk resiliens pekar Lee och 
Johnston-Wilder (2013) på hur viktigt det är att lyssna till eleverna. I ett amerikanskt projekt 
bland äldre elever ville man få en ökad förståelse av vad som orsakar att vissa elever hamnar i 
mönster av skolk eller till och med hoppar av skolan (Feldman, Waxman & Smith, 2014). Det 
visade sig att misslyckanden i matematik var en dominerande orsak. Negativa faktorer som 
märktes redan under den tidiga skolgången var en känsla av underlägsenhet jämtemot sina 
klasskamrater när de insåg att de andra förstod snabbare, hann fler uppgifter och fick mer 
uppmärksamhet från lärarna. Ofta var algebra det område som slutligen sänkte en redan låg 
självkänsla till ren hopplöshet. Eleverna ansåg att lärarna fokuserade sig på ”de duktiga” och 
de undvek att be om hjälp när de inte förstod. Det blev en självuppfyllande profetia som sa att 
de helt enkelt inte kunde lära sig matematik och gav en känsla av uppgivenhet som följd. 

Tilltro till den egna förmågan att kunna lära sig. Inom forskning rörande personers 
uppfattning rörande sin egen förmåga används ofta begreppet self-efficacy, vanligen översatt 
till svenska som (upplevd) självförmåga. Begreppet beskriver en persons uppfattning om sin 
förmåga att klara av en uppgift i en särskild situation, och anses vara en viktig grund för ett 
lyckat lärande (Fransisco, 2013; Lerch, 2004; Stylianides & Stylianides, 2014). Elever har 
generellt svagare tilltro till sin självförmåga i matematik än i andra skolämnen (Nilsson & 
Olofsson, 2006). Det är väsentligt att lärare är medvetna om detta och anpassar sin 
undervisning så att elever får arbeta med uppgifter som de har förutsättningar att klara av. 
Hekimoglu et al. (2010) använder termen matematisk självförmåga (math self-efficacy) och 
menar att det är en avgörande egenskap att ta i beaktande för att kunna motivera och hjälpa 
elever i matematiksvårigheter. De menar att en stark upplevd självförmåga bidrar till ökad 
motivation och arbetsinsatser, bättre uthållighet och motståndskraft mot motgångar. 

Den upplevda självförmågan kan kopplas till begreppet mindset, det vill säga en persons 
uppfattning och sätt att tänka om sin egen kapacitet att utveckla olika förmågor. Dweck 
(2008) menar att dessa uppfattningar kan delas in i två olika tänkesätt: statiskt respektive 
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dynamiskt mindset. Personer med ett statiskt mindset tror att de har en begränsad förmåga att 
utveckla sig inom ett område, beroende på medfödd talang eller intelligens medan personer 
med ett dynamiskt mindset har inställningen att de kan utveckla sina förmågor genom bra 
strategier, hjälp från andra och inte minst genom hårt arbete. En signifikant skillnad mellan 
tänkesätten är inställningen till misstag och hur man reagerar på dessa (Haimovitz & Dweck, 
2017). Personer med statiskt mindset förklarar vanligen eventuella misslyckanden som 
bristande begåvning, något som kan leda till en rädsla för utmaningar.  En person med 
dynamiskt mindset förklarar däremot motgångar med att deras arbetsinsats varit bristfällig. 
Blackwell, Trzesniewski och Dweck (2007) undersökte hur mindset påverkade 
högstadieelevers utveckling i matematik. De elever som visade tecken på ett dynamiskt 
mindset fortsatte att utvecklas på ett positivt sätt när kraven ökade, medan de som hade ett 
statiskt mindset stagnerade eller gick tillbaka i sin utveckling. Skillnaderna blev större under 
senare skolår i och med att kraven ökade. De poängterar att begreppet dynamiskt mindset 
innebär att alla individer, oavsett grundförutsättningar, alltid kan vidareutveckla sin 
intellektuella kapacitet även om alla inte har samma potential inom alla områden.  

Ytterligare ett begrepp i sammanhanget är grit, en persons förmåga att hålla fast vid och 
uppnå långsiktiga mål (Duckworth, 2016). En stor fördel med såväl mindset som grit är att det 
är egenskaper som kan påverkas och utvecklas, såväl hos sig själv som hos andra (Duckworth, 
2016; Haimovitz & Dweck, 2017). Boaler (2017) menar att en matematikundervisning som 
ger alla elever möjlighet att utveckla ett matematiskt dynamiskt mindset kan vara ett sätt att 
bryta den negativa trenden runt matematikämnet. En undervisning som fokuserar på elevernas 
inställning och arbetsinsatser snarare än på utantillinlärning och resultatfokus motiverar 
eleverna och får dem att känna sig delaktiga i sitt eget lärande. Eleverna behöver också 
medvetengöras att de har potentialen att uppnå målen och att deras arbetsinsats väger 
betydligt tyngre än eventuell medfödd begåvning (Duckworth, 2016).  

Teoretiska utgångspunkter 
Under denna punkt presenteras de två teorier om ligger till grund för analys av studiens 
resultat. Brosseaus (1997) teorier om den didaktiska triangeln har valts då den kan förklara 
vilka samspel mellan olika parter och skeenden som krävs för att ett lärande i matematik ska 
äga rum. Vidare förklarar den också varför ett lärande inte alltid äger rum trots att elever 
deltar på matematiklektioner. Valet av Bronfenbrenners (2009) utvecklingsekologiska modell 
har gjorts eftersom den förklarar hur olika sociala samspel och miljöaspekter påverkar en 
individs utveckling ur ett vidare perspektiv.  

Den didaktiska triangeln. I en undervisningssituation finns tre parter, läraren, eleven och ett 
ämne. Den kan liknas vid en triangel där parterna utgör varsitt hörn. Brosseau (1997) kallar 
detta den didaktiska triangeln. En sida utgör kommunikationen mellan lärare och elev. En 
matematikundervisning med öppna frågor från lärarens sida engagerar hela klassen och leder 
eleverna till att diskutera och förklara sina frågor för varandra. Den andra sidan utgör 
relationen mellan läraren och ämnet, den didaktiska. Där synliggörs hur läraren utvecklar och 
förklarar det aktuella ämnet. För att eleverna ska kunna utveckla matematiska förmågor måste 
läraren klargöra att det finns olika strategier att lösa ett problem och om någon av strategierna 
är bättre än de andra. Den tredje sidan är mellan eleven och ämnet, den adidaktiska sidan. Den 
handlar om hur eleven uppfattar och förstår det aktuella ämnet. Nya kunskaper lärs in genom 
att läraren hänvisar till och bygger på redan inlärda kunskaper. En avsaknad av denna 
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förförståelse kan lätt leda till svårigheter. Nyman (2017) menar att det inte är tillräckligt att 
enbart tala om matematikinnehållet eftersom ett visst innehåll kan undervisas på många olika 
sätt. Hon menar att själva utformandet av en matematikuppgift är väsentlig och har en stark 
påverkan på huruvida den hjälper elever att ta till sig matematikinnehållet eller inte. Genom 
att lägga till ytterligare en part till triangeln – uppgiften, skapas sålunda en didaktisk tetraeder. 
På så sätt blir det möjligt att analysera förhållandet mellan dessa faktorer. Även Schoenfeld 
(2012) anser att den didaktiska triangeln är begränsad och kan behöva anpassas för att ge en 
god analys då skolmatematiken skiljer sig från matematiken som används inom olika 
yrkesgrupper. 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Bronfenbrenner (2009) har utvecklat en 
modell som används för att beskriva hur olika miljöbetingelser på olika nivåer samverkar och 
påverkar ett barn i sin utveckling. Han menar att det är nödvändigt att alltid ha en individs 
uppfattning och tolkning av olika fenomen i åtanke vid studier om människors utveckling och 
beteende. För att kunna beskriva samverkan på olika nivåer delar han in miljön in i olika 
system: micro-, meso-, exo- samt macrosystem. Miljön med störst inverkan är den allra 
närmast individen, det vill säga verkligheten hen lever i. Detta kallas för microsystemet, vilket 
för ett barn kan vara hem, kompisar, förskola och skola. I microsystemet är samspelet 
dubbelriktat, en individs beteende påverkar hur andra beter sig emot hen. Interaktionen mellan 
individens olika microsystem kallas för mesosystemet. Ett exempel är förhållandet mellan 
hem och skola. Om olika microsystem motverkar varandra kan det leda till motstridiga 
uppfattningar hos individen och påverka utvecklingen negativt. Med exosystemet menas 
faktorer som har en direkt påverkan på individen även om hen själv inte är en aktiv deltagare. 
Ur ett skolperspektiv kan det röra sig om lärmiljöer, hur undervisningen organiseras, splittring 
av klasser eller skolbyten. Slutligen har vi macrosystemet, vilket innefattar den omvärld 
individen lever i och alla andra system som kan påverka dessa. Det kan vara skollagar, 
läroplaner eller politiska beslut som påverkar individen. Genom att studera hur faktorer och 
förhållanden på olika systemnivåer kan påverka en individ kan man se vilka system som ger 
bäst effektiva effekter samt vilka som fungerar sämst vad gäller elevers inlärning i matematik. 
Utifrån detta kan man se var eventuella problem ligger och undersöka om möjligt vilka 
specifika åtgärder som skulle kunna vända en negativ trend. 

Syfte och frågeställning 
För att bättre kunna förstå elevers situation då de hamnat i svårigheter, och på bästa sätt kunna 
hjälpa dem att ta sig ur sådana situationer, anser vi att det är rimligt att se på problematiken 
även ur ett elevperspektiv. Syftet med studien är därför att få en förståelse av hur elever kan 
uppleva situationen att befinna sig i matematiksvårigheter samt deras syn på grundskolans 
matematikundervisning. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar valts: 

 Vad uttrycker elever för orsaker till varför de inte lyckats nå målen för grundskolans 
kunskapskrav i matematik för år 9? 

 Hur har elevernas kontakt med matematikämnet sett ut under deras grundskoletid? 

 Vilka föreställningar har eleverna om sin egen förmåga att kunna lära sig matematik? 
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Metod 
Under denna rubrik redogörs för valet av forskningsansats, valet av datainsamlingsmetod och 
urvalet av informanter. En pilotstudie beskrivs kortfattat och därefter redogörs för hur studien 
genomförts, hur det insamlade materialet bearbetats och analyserats samt vilka 
kvalitetsbegrepp som använts. Etiska aspekter på studien beskrivs och avsnittet avslutas med 
arbetsfördelningen.  

Forskningsansats, urval samt val av datainsamlingsmetod 
Studien grundar sig på en kvalitativ forskningsansats, vilket används utifrån syftet att få en 
förståelse av hur elever kan uppleva situationen att befinna sig i matematiksvårigheter samt 
deras syn på grundskolans matematikundervisning. Vi var intresserade av informanternas 
perspektiv och åsikter och ville ha en holistisk syn där vi önskade att beskriva en komplex 
situation. Det kan man bara göra genom att prata med de som har erfarenhet av fenomenet, 
lyssna till deras historier och erfarenheter, vilket utmärker en kvalitativ studie (Creswell & 
Poth, 2017).   

Urval. I studien deltog 14 elever (åtta pojkar och sex flickor), fördelat på tre gymnasieskolor, 
som inte har klarat kunskapskraven i ämnet matematik i år 9 och som nu genomför 
gymnasieskolans introduktionsprogram (IM). Dessa elever bedömdes att vara särskilt 
lämpade för studien i och med att deras skolgång låg relativt nära i tid, samtidigt som de 
förhoppningsvis börjat reflektera över den. Vidare fanns en förhoppning om att dessa elever, 
under sin tid på IM, på olika sätt börjat bearbeta problemet och eventuellt funnit vägar för att 
ta sig ur det. 

Datainsamlingsmetod. Valet av datainsamlingsmetod för studien är intervjuer i form av 
fokusgruppsintervjuer. Detta val gjordes med tanke på att informanterna skulle känna sig mer 
bekväma och våga göra sin röst hörd på ett mer avslappnat sätt (Wibeck, 2010). Ytterligare 
anledning till detta val är att olika personer upplever ämnen och fenomen på olika sätt och att 
ett bredare spektrum av åsikter och tankar erhålls när deltagarna samtalar med varandra. 
Gruppinteraktionen kan också göra det lättare att uttrycka synpunkter, speciellt om ämnet är 
svårt att diskutera (Kvale & Brinkman, 2014). Gibson (2007) pekar på vikten av att anpassa 
genomförandet av fokusgruppsintervjuer när man samarbetar med barn och ungdomar. Hon 
menar att detta är viktigt såväl för att deltagarna ska lämna samtalen med en bra inre känsla 
såväl som för att erhålla en så bra datainsamling som möjligt. Det är bland annat väsentligt att 
intervjuerna genomförs på en plats som upplevs som avslappnad och trygg för de intervjuade 
och att större fokus läggs på att skapa en informell stämning än vad som är nödvändigt vid 
fokusgruppsintervjuer med vuxna deltagare. 

Pilotstudie. I november 2017 genomfördes en pilotstudie i en fokusgrupp med det primära 
syftet att prova vald datainsamlingsmetod – fokusgruppsintervjuer. Gruppen bestod av tre 
elever i årskurs nio. Eleverna var mycket positiva till att delta i samtalet trots en 
huvudsakligen negativ inställning till matematik. Deltagandet var helt frivilligt och före 
intervjutillfället skickades ett informationsbrev hem till elevernas föräldrar. Eleverna delade 
med sig av kloka tankar och tankeväckande erfarenheter rörande sin matematikundervisning. 
Erfarenheterna från denna studie gav nyttiga insikter inför de kommande 
fokusgruppsintervjuerna, bland annat förstärkte elevernas interaktion och vidareutvecklande 
av varandras tankar känslan av den valda datainsamlingsmetodens lämplighet.  
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Genomförande och databearbetning 
Under denna rubrik redogörs för hur vi kontaktat och genomfört samtalen med eleverna samt 
hur insamlingen genomförts. Här beskrivs hur insamlad data stegvis bearbetats och 
analyserats för att hitta kategorier och teman som besvarar studiens frågeställningar.  

Genomförande. Matematiklärare verksamma på Introduktionsprogrammet på tre olika 
gymnasieskolor kontaktades och blev presenterade för studien om elever i 
matematiksvårigheter. Samtliga lärare visade ett stort intresse för studien och dess resultat och 
var till stor hjälp med förberedelserna, bland annat genom att kontakta vårdnadshavare, sprida 
missivbrev (bilaga 1) samt medgivandeblankett (bilaga 2). Lärarna åtog sig även att förbereda 
eleverna genom att i stora drag berätta vilka frågeställningar som skulle tas upp samt att ordna 
med samtalslokaler. Vi upplevde att vi blev mycket väl emottagna av både lärare och elever 
på de tre skolorna.  

Sammanlagt genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer med 3-4 elever vid varje samtal. 
Samtalen varade 30-60 minuter. Ett samtal delades dock upp på två tillfällen. Vid varje samtal 
använde vi i enlighet med Gibsons (2007) rekommendation ett skrivet inledningsmanus - 
”opening statement” (se bilaga 3), en intervjuguide som utgick från studiens frågeställningar 
samt en ”isbrytare” för att lätta upp stämningen (se bilaga 4). Vidare följde vi hennes råd 
angående rollen som moderator där egenskaper som tålamod, humor och flexibilitet är 
viktiga, liksom att inte vara dömande och att vara uppmärksam på deltagarnas kroppsspråk, 
om de visar tecken på att ta illa vid sig, vara trötta eller uttråkade. Samtalen spelades in på 
mobiltelefoner. Registrering av intervjuer motiverar Kvale och Brinkman (2014) med att man 
kan fokusera på intervjun istället för att föra distraherande anteckningar och avbryta det fria 
samtalsflödet. Samtalen genomfördes i grupprum på respektive skola och vi bjöd på fika för 
att skapa en lättsam stämning i enlighet med Wibecks (2010) rekommendation. 

Dataanalys. Samtalen har sedan transkriberats för att kunna analyseras. Syftet med analysen 
var att identifiera olika aspekter som ungdomarna uttryckte i samtalen (Wibeck, 2010). 
Därigenom hoppades vi kunna besvara studiens frågeställningar. Fokusgruppsintervjuer 
behöver inte analyseras enligt en mall, men måste ändå göras systematiskt och noggrant för 
att resultaten ska vara så tillförlitliga som möjligt. Därför utgick vi från Kvale och Brinkmans 
(2014) rekommendationer rörande analys av intervjuer. Analysarbetet delades upp i fem steg: 
1. Genomläsning och helhetsbedömning av de transkriberade samtalen. 2. Fastställande av 
naturliga meningsenheter. 3. Dominerande teman formulerades (kategorisering). 4. Studiens 
frågeställningar ställs till meningsenheterna. 5. Samtalets centrala teman knyts ihop.  

Det är väsentligt att vara medveten om analysens resultat är vår tolkning av materialet. Trots 
tydliga frågeställningar i studien kan svaren i samtalen bli både variationsrika och 
svårtolkade, men ska likväl tolkas utifrån vår synvinkel. Enligt Fejes och Thornberg (2015) 
innebär det att vår bakgrund och kunskap blir aktiva redskap i tolkningsprocessen. 

Övriga aspekter 
Kvalitetskriterier. Inom kvalitativ forskning används ofta begreppen tillförlitlighet och 
trovärdighet, så ock i denna studie. Dessa begrepp relaterar bland annat till hur noggrann och 
systematisk en forskare varit under en studies genomförande, om datainsamling och analys 
genomförts på ett sådant sätt att resultatet kan ses som realistiskt och korrekt samt om erhållna 
resultat stämmer överens med studiens syfte och frågeställning (Thornberg & Fejes, 2015). 
Kvalitetskriterierna är till för att man som forskare ska se med kritiska ögon på sitt arbete och 
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därmed förhoppningsvis slippa falla i olika ”fallgropar” som exempelvis en icke neutral syn 
på insamlad data, att man undviker data som motsäger det resultat man tycker sig se utan i 
stället fokuserar på de svar som bekräftar det önskade resultatet. En annan ”fallgrop” är det 
som Göransson och Nilholm (2009) kallar för smygrepresentativitet, det vill säga att man i en 
studie resonerar att urvalet representerar en större grupp.  

En kvalitativ studie med hög kvalitet kännetecknas av en analys som är såväl kritisk som 
kreativ, ett innehåll som väcker intresse och som ger läsaren nya insikter och en önskan att 
reagera och få veta mer (Thornberg & Fejes, 2015). En studies kvalitet är till stor del 
avhängig forskarnas kompetens vad gäller att genomföra en dataanalys som ger trovärdiga 
och användbara resultat. En forskare behöver ha god självdisciplin och hålla en analytisk 
distans till sin studie, men samtidigt vara tolerant, intuitiv och en god kommunikatör. Vad 
gäller denna studie är naturligtvis författarnas oerfarenhet på området en faktor som kan 
påverka såväl trovärdighet som tillförlitlighet negativt. Ingendera är forskare eller har någon 
tidigare erfarenhet av att genomföra en kvalitativ studie. Kriterierna för god tillförlitlighet och 
trovärdighet har dock försökt att tillgodoses efter bästa förmåga. 

Etiska aspekter. Då elever som inte uppnått kunskapskraven i matematik i grundskolan, och 
som således saknade behörighet till ordinarie gymnasieprogram, skulle intervjuas var skulle 
den viktigaste etiska aspekten att eleverna inte skulle känna sig utpekade på ett negativt sätt. 
Tvärtom var förhoppningen att de skulle få känna sig viktiga och utvalda och att deras tankar 
och erfarenheter var intressanta. För att på intet sätt förstärka eventuella känslor av 
misslyckande var det viktigt att förbereda eleverna och rådgöra med elevernas 
lärare/handledare före intervjutillfällena. Intresset för just dessa elever berodde på det faktum 
att de inte lyckats med grundskolematematiken, och huvudanledningen till varför vi valde att 
genomföra fokusgruppsintervjuer var att de som följd av detta eventuellt bär med sig en 
negativ självbild som ”misslyckade”. Eftersom samtliga deltagare befunnit sig i liknande 
situationer var förhoppningen att de skulle vara ett stöd för varandra under intervjusituationen 
och förhoppningsvis också känna sig mer avslappnade (Wibeck, 2010).  

Kravet på konfidentialitet i uppsatsen, har uppfyllts genom att avidentifiera eleverna, de 
aktuella skolorna samt de geografiska platserna skolorna befinner sig på (Vetenskapsrådet, 
2002). Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer om god forskningsetik har följts genom att inhämta 
elevernas samtycke i god tid före intervjuerna, informera dem om syftet med studien, att 
intervjun skulle spelas in samt att svaren anonymiseras i uppsatsen. De blev också 
informerade om att de närhelst de ville kunde avbryta sitt deltagande (se bilaga 1). Då dessa 
elever var över 15 år behövdes formellt inget samtycke från föräldrar, men föräldrarna till 
dessa elever informerades om studien via telefon av deras lärare/handledare.  

Arbetsfördelning. Under hela arbetets gång med denna uppsats har arbetsbördan fördelats så 
jämnt som möjligt mellan författarna samtidigt som respektive persons styrkor tillgodosetts. 
Det har lett till ett bra samarbete där olika personliga egenskaper har fått komplettera 
varandra. Ibland har den ena fått sätta fart på den andra och ibland har den andra fått lugna ner 
den första. Ett gott samarbete helt enkelt. 

Resultat  
I denna del presenteras analysen utifrån insamlad data samt tolkning av dessa. Avsnittet är 
indelad utifrån studiens tre frågeställningar där varje del inleds med en sammanfattning av 
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insamlat data, analys samt de teman som vi funnit rörande den aktuella frågeställningen. Varje 
tema beskrivs närmare och illustreras med relevanta elevcitat. Fördelningen av antal citat per 
respondent kan upplevas om något skev, vilket beror på att vissa av eleverna var mer tystlåtna 
än andra (däremot inte mindre vältaliga). Fördelningen mellan de olika samtalen är dock  
jämnare. 

Elevernas tankar om varför de inte nått kunskapskraven i matematik 

För att besvara den första frågeställning har svaren rörande orsaker till varför de inte lyckats 
med matematiken i grundskolan sammanställts. Bristen på hjälp och på tydliga förklaringar är 
de huvudsakliga orsaker som eleverna nämner som orsaker till att de inte hängde med i 
undervisningen och lätt hamnade efter. Ytterligare ett återkommande problem var att de inte 
fått tid och möjlighet att ta igen missad kunskap utan förväntades jobba med samma område 
som övriga klassen och göra samma uppgifter. Många har också svårt att se relevansen med 
matematikundervisningen och kan inte relatera ämnet till sin egen verklighet. Lärares 
bristande förmåga att förklara och engagera eleverna samt stökiga och röriga lektioner där 
arbetsro saknades är andra bidragande orsak till varför matematiken upplevdes svår av 
eleverna. I analysen framkom följande teman: synen på matematik, lärarens roll samt stora 
klasser och bristande arbetsro. Dessa teman mynnar ut i det som eleverna ser som en 
huvudorsak – att de inte fått tillräckligt med hjälp.  

Synen på matematik. Trots att samtliga deltagare var väl medvetna om vad samtalen skulle 
handla om sjönk eleverna ihop och suckade högt. Ord som ”tråkigt”, ”trött” och ”jobbigt” 
nämndes. Vissa reaktioner var mer utförliga: 

E9:  Ibland när jag jobbar med matte… jag känner det bränns i hjärnan… det blir varmare 
och varmare. 

E10: Det är som man tar två stekpannor som man trycker på. 
E9: Man kan inte ens släcka ner den… typ lägga vatten på hjärnan… det går inte. 
M: Det brinner i huvudet, alltså? 
E10: En data som blir överhettad. 

Andra kommentarer pekar på att matematiken upplevs som onödig och inte ger relevanta 
kunskaper för att klara sig i framtiden. Några elever ifrågasätter om det verkligen är 
nödvändigt att kunna allt som ingår i kursplanen och anser att den är alltför omfattande. De 
relaterade till sina föräldrar och att de hade klarat sig fint trots att matematiken varit betydligt 
enklare på deras tid.  

E4:  Ganska lite av den matten man har i skolan har man nytta av i det verkliga livet. Det 
är ganska mycket onödiga grejer som lärarna sätter en på.  

Slutligen saknar många av eleverna en helhetsbild av matematikämnet. De upplever det som 
en enda röra av enskilda delar som saknar samband. Detta leder till att de fokuserar på ett 
område i taget och sedan mentalt lämnar det så snart det är avklarat. Därmed blir det svårt att 
se paralleller mellan olika områden och näst intill omöjligt att rekapitulera tidigare områden 
inför ett prov eller nästa gång det dyker upp i undervisningen. 

E5:  Det är så mycket man ska lära sig och komma ihåg det och sedan måste man läsa om 
det igen och då glömmer bort det… (ohörbart) 

M: Det blir för uppdelat? 
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E5: Det finns så många delar i matten. 

Lärarens roll. Eleverna ser i hög grad sina lärare som ansvariga för att de inte nått 
kunskapskraven. Bristfällig undervisning med outbildade eller oengagerade lärare har spelat 
en avgörande roll för elevernas lärande menar de. Följden då man hamnat efter och behövt ta 
igen ett moment i undervisningen blev en dubbel arbetsbörda, något som upplevts som 
knäckande och mer eller mindre omöjligt då de inte fått avsatt tid eller hjälp för att klara av 
det. Följden blev att de hamnade i en ond cirkel. Flera vittnade om en undervisning där 
läraren saknat kompetens och där de blivit lämnade åt sig själva för att försöka förstå vad de 
skulle göra, till exempel genom lärobokens exempelrutor. Följden blev att de gav upp 
försöken och ägnade lektionstiden åt annat, något som de menade att lärarna inte brytt sig om. 

E8:  Hon sa så här, vi skulle typ göra multiplikation, tror jag det var.. och sen, jag orkar 
inte med nummer, jag hatar nummer, det är det värsta som finns för mig. Så jag 
struntade i… och så ritade jag… 

Även lärares bristande relation till sina elever är en orsak som togs upp i flera samtal. Några 
berättade att de hade haft många lärarbyten under sin skolgång eller att en omtyckt lärare 
byttes ut mot en annan. Det bidrog till att det var svårt att skapa en varaktig relation med 
någon lärare vilket kunde leda till att de tappade lusten både till att lära och till att försöka 
skapa en relation med den nya läraren.  

Lärares genomgångar upplevdes ofta som otydliga och svåra att förstå. Det handlade 
huvudsakligen om hur man skulle göra och förklarade sällan varför. Om någon sa till läraren 
att hen inte förstod resulterade det ofta i en upprepning av samma förklaring i stället för en ny 
infallsvinkel eller ett tydligare exempel. För att undvika känslor av misslyckande var det 
därför bättre att låta bli att fråga, menar eleverna, framför allt inför klasskamraterna. 

Stora klasser och bristande arbetsro. Ett flertal av eleverna hade gått i klasser med cirka 30 
elever och menade att klasstorlek och stökiga lektioner med bristande arbetsro var ytterligare 
en orsak till varför de hamnat i svårigheter. De menade att lärarna inte haft någon möjlighet 
att hinna med att hjälpa alla.  

E2: En lärare på typ 30 elever... det är ganska många det. Det borde kanske vara tre, fyra 
lärare i stället…  

Att inte få hjälp under lektionen upplevdes frustrerande och bidrog till en ökad stress för att 
inte klara läxor eller prov. Det framkom även frustration och besvikelse i och med att de inte 
tyckte sig ha fått rätt förutsättningar för att kunna klara sina uppgifter. Detta ledde till känslor 
av motvilja eller uppgivenhet för ämnet. 

E9:  Jag behöver hjälp ju, jag blir lessen ju, jag blir trött så enkelt… 

Bristande arbetsro på matematiklektionerna var ett vanligt fenomen som gjorde att många 
hade haft svårt att koncentrera sig på lektionerna. De ansåg att en stor del av lärarens tid gått 
åt för att ta hand om elever som störde. Det kunde röra sig om klasskamrater som satt och 
pratade, använde mobiler eller var allmänt stökiga. Elever som skrek svaren rakt ut eller som 
högljutt försökte påkalla lärarens uppmärksamhet för att få hjälp var också störningsmoment. 
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E9:  … jag ville bara ta allvarligt med matten. Men, det var så himla jobbigt att 
koncentrera mig. Men, sen när jag gick klass sju till nio, allt blev lugn förutom klass 
nio. Alltså det var en ny kille igen som hette B. […] han brukar slösa tid med 
fröknarna. Han håller på att spela telefon varenda gång. Sen när jag försökte att få 
veta svaret, fast så B stör, när han spelar telefonen … 

I en stor och/eller stökig grupp är det dessutom lätt att försvinna menar några av eleverna. De 
upplevde att endast de som skrek högst eller vinkade mest fick hjälp. De kände sig osynliga 
och förbisedda, vilket stärkte deras känsla av utanförskap och av att vara mindre värda. De 
poängterade därför hur viktigt det är att lärare även ser de elever som sitter tyst och stilla 
under lektionerna. 

E6: Det var jättemånga som fick hjälp när de räckte upp handen, men inte (ohörbart). 
E5:  Så var det för mig också… att de hoppade över mig, att de gick till någon annan i 

stället. 
M:  Läraren sprang runt, då försvann ni…? Det är lätt att man försvinner. Har ni några tips 

på hur man kan göra, för att det inte ska hända?  
E6:  […] att dom pratar med varje person … liksom att ta reda på lite mer vad de behöver. 

Det finns många som är tyst som ändå behöver hjälp. 
 

Elevernas kontakt med matematikämnet 
Den andra frågeställningen utgår från elevernas kontakt med matematikämnet under deras 
grundskoletid. Flera av eleverna hade svårt att samtala om sina upplevelser i matematik under 
grundskoletiden. De berättade ingående om hur det varit, men inte vad de gjort. Minnena 
bygger i hög grad på de känslor som samtalen rört upp, såsom ilska, besvikelse, hopplöshet 
och utanförskap samt på den låga självkänsla många av dem upplevt under sin grundskoletid, 
framför allt i mötet med matematikämnet. Gällande den andra frågeställningen har svaren 
kategoriserats och analyserats under följande teman: när matematiken blev svår, 
genomgångar, enskilt arbete och stödinsatser.  

Stadieövergången från låg- till mellanstadiet tycks ha varit en brytpunkt där flera av eleverna 
menade att matematiken blivit svår. En förändring är matematikbokens innehåll och 
utformning. Från så kallade ”fylleriböcker” övergår man till en lärobok med mer text och vars 
lösningar ska skrivas i räknehäften, ett steg som upplevs som svårt och jobbigt av många 
elever. En annan förändring är att eleverna kommer i kontakt med fler ämneslärare, som de 
måste skapa relationer till. Kraven på eleverna ökar dessutom genom att det blir ett större 
fokus på prov och sedan betyg, något som kan leda till stress och prestationsångest.  

Samtliga elever berättar om en undervisning som stämmer överens med en traditionell 
undervisning med en genomgång av läraren följt av enskilt arbete. Detta har upplevts som 
svårt eftersom de inte tycker sig ha haft tillräcklig för att kunna lösa uppgifter på egen hand. 
Det stöd eleverna har fått har upplevts som ostrukturerat, hjälp har getts av olika lärare och på 
olika sätt och framför allt fokuserat på att ge dem en lugnare arbetsmiljö. Dock visar det sig 
att eleverna endast har vaga minnen rörande detta, samt att övervägande del inte ser att 
åtgärderna varit särskilt givande.  

När matematiken blev svår. Merparten av eleverna tyckte att matematiken på lågstadiet varit 
både lätt och rolig och blev svårare först senare. Några elever berättar att de haft svårt redan 
från skolstart, bland annat beroende på olika sorters neuropsykiatriska funktionshinder. 
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Övergången från låg- till mellanstadiet tycks ha varit en brytpunkt. Från att ha varit mer 
lekfull blev det större fokus på genomgångar och att ta ansvar för sitt eget arbete. Några 
elever berättar att det blev svårt ännu längre fram med särskilda arbetsområden som 
exempelvis algebra, bråk eller stora tal som skapade svåröverstigliga hinder. För några har de 
ökade kraven som till exempel nationella prov och bedömning, varit den avgörande 
”dödsstöten”. Dåliga resultat eller betyg fick eleverna att tappa tron på sig själva och skapade 
ångest. 

E12:  Det är liksom när det blev seriösare… alltså skolan… jag tror att det var då man tycker 
att det blev jobbigare.  

M:  Vad betyder seriöst då? 
E12:  När man så här… när typ betygen kom.  
E13:  I sexan.  
E12:  Jag tror det var då. När man bedömdes på ett annat sätt, än vad man gjorde i tvåan.  
E13:  Jag fick så här… typ panik. Alltså nu måste jag jobba för å få bra betyg… typ sådär.  
M:  Då blev det som ett hinder för dig, eller? 
E13:  Ja, en press. 

Genomgångar. Genomgångarna upplevdes som svåra och otydliga och en vanlig följd var att 
inte ens försöka hänga med i vad som hände vid tavlan eller delta i någon sorts 
klassdiskussion. Några av eleverna ansåg dock att genomgångar var ett av de 
undervisningssätt som de tyckte bäst om. De menade att det gav ett tillfälle för hela klassen att 
ta in kunskap gemensamt och ställa frågor om oklarheter så att läraren kunde hjälpa flera 
elever på samma gång. Läraren kunde förklara med hjälp av olika exempel, bilder eller 
konkret material. Dessa elever tycks ha gått i klasser med ett tryggt klassrumsklimat och haft 
lärare som förstått vikten av att konkretisera genomgångens innehåll även uppåt i åldrarna.  

E12:  Men, då står han ju liksom och gör en uppgift och så ställer nån kanske en fråga då 
blir det liksom att alla får hjälp, men han står och förklarar varje del, varför han gör 
vad han gör, sådär. Och det ger mer än bara försöka att lösa uppgifter i matteboken.  

E13:  Det är kanske flera som har haft problem med det talen och då får alla dom hjälp, 
istället för att en ska få hjälp.  

Eleverna upplever att de sällan fått någon egentlig återkoppling när de missuppfattat något 
eller fått fel på en uppgift, annat än i form av dåliga provresultat och markerade fel i deras 
räknehäften. Dessutom tog det lång tid efter ett prov tills det var rättat, och då tittade de själva 
enbart på resultatet. Att reflektera över sina egna fel, eller att följa med i en eventuell 
genomgång av provuppgifterna kändes ointressant. Mentalt sett var eleverna då inställda på 
ett nytt arbetsområde, och det område provet behandlat hade de skjutit undan. En snabbare 
återkoppling hade varit att föredra. 

E1:  Det var inget vidare det där med feed-back. Det stod bara en liten text om man 
gjorde fel. Det stod inga förbättringar.  

Enskilt arbete. Den stora mängden enskilt arbete har på flera sätt upplevts som svår. Även för 
de som tyckt sig förstå genomgången blev det svårt när de skulle försöka på egen hand, vilket 
vi tolkar som ett tecken på hur viktigt det är att konkretisera matematiken och sedan gradvis 
föra över det till ett abstrakt tänkande. För de som inte förstått genomgången, behövdes extra 
hjälp för att förstå vad de skulle göra. Koncentration och fokus krävs, och då hjälpen låter 
vänta på sig är det lätt att ge upp.  
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E14:  Det ser så komplicerat ut, fast sen så är det kanske inte så. Men… det är ändå som 
man bara typ… nej man bara orkar inte […] Man orkar inte lägga ner sin energi eller… 

E13:  …orkar tänka. 

Dessutom upplevdes lektionerna som pratiga och stökiga, och det var lätt att dras med av 
andra som inte ”hade lust” att jobba. För de som ville arbeta, men som har bristande 
koncentrationsförmåga, blev arbetsron i klassrummen obefintlig.  

Stödinsatser. Den vanligaste stödinsatsen eleverna fått tycks ha varit att gå iväg med någon, 
enskilt eller i grupp, med huvudsyftet att kunna koncentrera sig bättre. Tankarna om huruvida 
detta hade varit givande eller inte gick isär. Några såg det som positivt, att tillsammans med 
några andra få tydligare förklaringar och tillgång till hjälp samt slapp bli stressade av att 
jämföra sig med klasskamraterna. Andra såg det som negativt eftersom de ansåg att personen 
de gick iväg med var alltför hjälpsam alternativt okunnig och ointresserad. 

E1:  Jag fick mycket hjälp av speciallärare, men… när jag inte ville gå till specialläraren blev 
jag tvingad att gå dit. Jag kände att hon lärde mig ju inget. Hon gjorde ju allt åt mig. 
Nästan.  

M: Så hon satt och förklarade för dig vad du skulle skriva? 
E1:  Ja nästan, och även under nationella proven så var det nästan som om hon gav ut 

svaren.  

E4:  Jag hade en sån där assistent som jag satt med i ett rum några rum bort från 
klassrummet då vi hade lektion. Så då satt vi där och jobba, men hon hjälpte mig inte, 
hon satt bara där och kolla på mobilen. Så jag fick inte direkt någon hjälp.  

Det var enbart i enstaka elever som menade att de fått hjälp genom tydligare förklaringar eller 
dylikt, men huvudsakligen arbetade de på i samma bok och med samma uppgifter som den 
övriga klassen. Eleverna kan inte heller erinra sig att de fått något anpassat material. Någon 
särskilt anpassad undervisning, med syfte att ”reparera” saknad eller missuppfattad 
grundläggande matematikkunskap minns inte eleverna att de någonsin fått förrän nu på IM, 
och de menar att stödinsatserna varit sporadiska och att det saknats kontinuitet vad gällde vem 
de gick iväg med och när. 

Elevers föreställningar om sin egen förmåga att kunna lära sig matematik 
De teman som gäller den sista frågeställning är upplevd självförmåga samt faktorer som 
påverkar förmågan att lära sig matematik.  

Upplevd självförmåga. Eftersom eleverna gått i närmare ett år på IM var det svårt att få en 
klar bild av hur det såg ut när de lämnade grundskolan. Utifrån elevernas berättelser tolkar vi 
att de i princip upplevde sin självförmåga som obefintlig när de lämnade grundskolan, deras 
tid där kantades av många hinder för eleverna och deras självförtroende när det gäller 
matematikämnet sjönk allteftersom. Nu på IM, när de får en annan sorts undervisning och mer 
hjälp, tycks tron på den egna förmågan ha stärkts betydligt Det framkom att den övervägande 
delen av eleverna har en positiv syn, och är hoppfulla om att kunna nå målen för år 9. De ser 
ljusare på ämnet och visar att de börjar få en tro på sig själva.  

E3:  För mig går det sakta men säkert. Men, jag gör så gott jag kan.  
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De inser att de behöver jobba hårt för att nå kunskapskraven, men får också den hjälpen som 
de saknat under grundskoletiden. Undervisningen på IM upplevs som mer strukturerad, med 
tydligare genomgångar där nya moment förklaras steg för steg och olika typer av hjälpmedel 
används, till exempel konkret material och IKT. Lärarna visar större förståelse för eventuella 
diagnoser eller andra individuella stödbehov och anpassar undervisningen utifrån dessa. 
Dessutom känner eleverna sig mindre splittrade mellan olika ämnen när de kan fokusera helt 
på matematiken, eller som mest behöver konkurrera med svenska och/eller engelska.  

E2:  Fast det går ju bara personer här som inte har klarat matten. Dom vet ju att alla har 
svårt för det. Så att de kan anpassa. 

Faktorer som påverkar förmågan att lära sig matematik. Om alla kan lära sig matematik finns 
det olika tankar om. Några hävdar att man måste vara född med vissa anlag. Åtminstone, 
menar de, finns det en gräns för hur duktig man kan bli. 

E8: Jag tror att man behöver skillsen för att vara jättebra på matte. Min låtsasbror, han 
är jättebra på matte och jag suger på det.  

M:  Kan alla lära sig, har alla förutsättningar att lära sig matematik, tror ni? 
E8:  Kan, kan dom, men dom kommer inte vara experter på det. 
E11:  Det är så, alla kan laga mat, men alltså… 

Andra menade att alla kan lära sig matematik, bara man får rätt stöd och tillräckligt med tid. 
Personliga egenskaper som intresse och motivation samt förmåga att ha viljan att inte ge upp 
vid eventuella motgångar är också bra att ha, menar de. Några elever anser också att olika 
elever behöver olika mycket tid och hjälpmedel för att lära sig matematik. Alla elever lär sig 
inte lika fort eller på samma sätt, alla är individuella. Överlag delade eleverna med sig av 
många kloka tankar rörande detta: 

E10:  Jag skulle säga typ att det är mer viljan, alltså att typ om man verkligen vill lyckas… så 
typ, om man har liksom… men om jag vill göra det här och jag, eh, alltså kämpar för 
det, skulle jag kunna säga att man skulle kunna klara det. Jag tror att alla kan lära sig 
saker.  

E2:  Jag tror att alla kan, men en del behöver mer hjälpmedel. Alltså, om man inte har 
haft matte under hela grundskolan, då krävs det jättemycket för att vara på den 
nivån man ska vara på.  

E10:   Alla har typ olika tider, alltså typ hur lång tid det tar att lära sig nånting, vissa kan det 
ta en vecka och då, dom är smarta eller vad man skulle säga, eh, men det är mer ge 
allt att lyckas med matten kan man göra det. Och så behöver man förstås hjälp.  

Resultatsammanfattning 
För att få en djupare förståelse av våra resultat redovisas de i förhållande till de teoretiska 
utgångspunkter vi valt, den didaktiska triangeln (Brosseau, 1997) och Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 2009). Utifrån studiens tre frågeställningar 
kopplas våra teman till respektive teoretisk utgångspunkt. Syftet med detta är att synliggöra 
och förklara orsaker som kan ha bidragit till elevernas motgångar i matematik.  
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Eleverna hade många tankar om varför de inte nått kunskapskraven i matematik. Deras syn på 
matematik var att det var svårt och jobbigt och att de inte fått relevant hjälp i form av tydliga 
förklaringar, lämplig återkoppling eller möjlighet att ta igen missad kunskap. De menade att 
lärare de mött genom åren spelat en stor roll, såväl positivt som negativt, beroende på lärarens 
engagemang och kompetens i ämnet. Bland annat framkom det att ett flertal elever inte 
förstod lärarens genomgångar och att de ofta känt sig lämnade utan hjälp vid enskilt arbete. 
Eleverna vittnade även om att stora klasser och bristande arbetsro hade varit en orsak till att 
de inte nått kunskapskraven.  

De stödinsatser som sattes in i upplevdes som otydliga eller diffusa av många i studien och de 
upplevde inte att de fått den hjälp de önskat. Vidare upplevde eleverna att de inte fått någon 
återkoppling på sitt lärande, förutom summativa resultat. Slutligen beskrev eleverna olika 
nivåer där matematiken blivit svår och att den upplevts som svårare ju äldre de blev. Trots 
ovanstående resultat hade de huvudsakligen en positiv syn på sin nuvarande situation och på 
deras förmåga att nå målen för år 9.  

Utifrån den didaktiska triangeln (Brosseau, 1997) finner vi brister i samtliga tre delar. Den 
didaktiska sidan har inte lyckats utifrån elevernas synvinkel på grund av att läraren inte har 
förklarat ämnet på ett adekvat sätt i förhållande till elevers förkunskaper. Många elever hade 
dessutom haft outbildade och oengagerade lärare vilket orsakat ytterligare brister i den 
didaktiska sidan. Den sociala, kommunikativa sidan har brustit då det i de flesta fall saknats 
en god kommunikation mellan lärare och elev. Många lärarbyten har medfört att det varit 
svårt för eleverna att bygga upp trygga och långsiktiga relationer med sina lärare. Slutligen 
har den adidaktiska sidan brustit genom att eleverna uppfattat ämnet negativt och saknat 
motivation för lärande. Eleverna uppfattade att de inte fått tillräckligt stöd med att reparera 
eventuella brister i grundläggande matematiska kunskaper och har således inte haft en stabil 
grund att bygga på med nya kunskaper. Sidorna i triangeln har således samtliga varit 
inkompletta varför ett framgångsrikt lärande i matematik inte kunnat äga rum.  

Utformningen av matematikuppgifter var ett annat område som berördes, och ansågs vara en 
viktig del för såväl motivation som förståelse. Eleverna menade att matematikbokens 
rutinuppgifter var långtråkiga och sällan kändes givande. I stället menade det att det var 
betydligt roligare och mer givande att lösa uppgifter i grupp. Det fick gärna vara lite klurigare 
uppgifter som krävde en ordentlig arbetsinsats, men i och med att de arbetade tillsammans 
med andra gjorde att de inte gav upp lika lätt. Detta stämmer väl överens om det Nyman 
(2017) skriver, och att en djupare analys skulle kunna göras utifrån en didaktisk tetraeder. 

I förhållande till Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teorier ge resultaten en bild av i 
vilken mån olika miljöfaktorer kan ha påverkat eleverna. Redan på microsystemnivå finns 
faktorer som inte varit positiva. Jämförelser med klasskamraterna har lett till att eleverna känt 
sig osäkra, dåliga och uppgivna. Eleverna vittnar även om obefintliga relationer till lärare och 
att de ofta upplevt sig som utelämnade eller rent av negligerade. Sådana känslor av negativ 
karaktär är inte positivt för elevens utveckling menar Bronfenbrenner (2009). En annan 
negativ faktor på microsystem är att eleverna inte fick utvecklande återkoppling på sitt 
lärande.  

På mesosystemsnivå har det bland annat uppstått problem vid stadieövergångar, där framför 
allt övergången från låg-mellanstadiet stuckit ut som det tillfälle då matematiken börjat 



23 
 

upplevas som svår för många elever. Även relationen mellan hem och skola kan skapa 
problem på denna nivå. Flera av eleverna berättade om föräldrars ifrågasättande av 
undervisningens relevans eller av skolans organisation. Ett annat problem som kan uppstå på 
mesosystemnivå är brister i kommunikation mellan ämnes- och speciallärare, vilket kan leda 
till stress för eleven då hen inte vet vem av lärarna hen ska lyssna på och ofta hamnar i en 
situation som innebär en dubbel arbetsbörda. 

Faktorer som ligger på exosystemnivå, det vill säga att de har en direkt inverkan på individen 
även om individen själv inte aktivt kan påverka dem, kan röra sig om skolans organisation, 
klasstorlekar, schema, andel behöriga lärare med mera. Elevernas frustration över ämnet 
matematik och deras syn på det som svårt och kravfyllt kan kopplas till macrosystemsnivå där 
individens omvärld påverkar, till exempel i form av läroplaner men också av stereotypa 
uppfattningar och en kulturell syn på matematiken som ett komplicerat ämne där endast ett 
fåtal har förutsättningar att lyckas. Sammanfattningsvis finns det således även här 
ogynnsamma faktorer på alla nivåer som påverkat eleverna negativt i deras kontakt med 
matematikämnet.  

Diskussion 
I denna kvalitativa studie har vi genomfört fokusgruppsamtal med 14 elever på 
gymnasieskolans introduktionsprogram (IM) som ännu inte nått kunskapskraven för 
matematik i år 9. Syftet med studien är att få en förståelse av hur elever kan uppleva 
situationen att befinna sig i matematigsvårigheter samt deras syn på grundskolans 
matematikundervisning. Vi har valt detta syfte då vi anser att det är väsentligt att se 
problematiken ur ett elevperspektiv då många elever inte når grundskolans kunskapskrav. 
Resultaten visar att elevernas negativa uppfattning om matematik till stor del beror på 
otydliga förklaringar och brist på hjälp. Lektionerna upplevdes som enformiga och 
långtråkiga då de huvudsakligen bestod av enskilt arbete i matteboken.  

Denna avslutande del i studien har vi delat in i en metoddiskussion där studiens metodval och 
kvalitetskriterier diskuteras samt en resultatdiskussion i vilken vi redogör för hur vårt syfte 
och frågeställningar uppfyllts. Avsnittet avslutas med våra egna reflektioner utifrån de resultat 
vi erhållit.  

Metoddiskussion    
Eftersom vi skulle tala med ungdomar om ett känsligt ämne valde vi att genomföra 
fokusgruppssamtal då vi bedömde att detta skulle upplevas som tryggare och mer avslappnat 
än om vi skulle sitta enskilt med var och en. Det var ett lyckat val då vi upplevde 
informanterna som positiva till att delta och de vågade dela med sig även av sådant som varit 
jobbigt och svårt. Deras lärare på IM var i många fall förvånade över hur pass mycket vi 
lyckats få även tystlåtna och blyga elever att öppna sig, och flera gånger var det nästan svårt 
att avsluta samtalen. Däremot kan vi inte säga att det blev regelrätta fokusgruppssamtal. Det 
var svårt att få eleverna att diskutera sinsemellan och samtalen tenderade att bli 
fokusintervjuer där vi som moderator halkade in i rollen som traditionell intervjuare. 
Anledningarna kan vara att eleverna omedvetet rättade in sig i en traditionell lärare-elev-
relation, att ämnet i sig var känsligt och att vi var oerfarna i att leda fokusgruppssamtal. Detta 
stämmer även med det vi läst angående det särskilda behov av erfarenhet som krävs vid 
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fokusgruppssamtal med barn och ungdomar (Gibson, 2007). Vi upplevde att eleverna tog stöd 
av varandra under samtalen och att de lyssnade noggrant och hängde på de andras 
resonemang. Det hände flera gånger att de avslutade varandras meningar, något som stärkte 
uppfattningen av att de haft liknande upplevelser. För att liksom Feldman et al. (2014) kunna 
genomföra enskilda intervjuer om ett så pass känsligt område krävs en betydande erfarenhet 
av rollen som intervjuare samt en djupare psykologisk förståelse och medvetenhet rörande hur 
respondenterna eventuellt skulle kunna reagera, något som vi helt enkelt saknar. Med tanke på 
hur uppenbart känslomässigt påverkade eleverna var av sina upplevelser runt matematik, och 
att det var vi som sökte upp dem och inte tvärtom, uppskattar vi att vi endast kunnat 
genomföra framgångsrika individuella intervjuer med ett fåtal av dem. Risken hade tvärtom 
varit stor för att vi hade ”klampat in” och omedvetet förstärkt eventuella känslor av 
misslyckande, något som vi under inga omständigheter ville göra. Vad gäller de 
kvalitetskriterier vi valt för studien, tillförlitlighet och trovärdighet, tror vi inte att studiens 
resultat påverkats alltför negativt av detta avsteg från ett verkligt fokusgruppssamtal. Efter vår 
pilotstudie, där vi blev medvetna om hur lätt det är att ställa ledande frågor, var detta något vi 
hade i åtanke under samtalen vilket också märktes i transkriberingarna. Då flertalet elever i 
studien kom från olika grundskolor och hade olika bakgrund fick vi ett bredare spektrum av 
erfarenheter, vilket torde vara positivt för studiens trovärdighet. I studien har vi haft 14 
informanter, vilket är ett rimligt antal med tanke på studiens omfattning. Dock är det ett för 
litet underlag för att kunna dra några generella slutsatser, men det har heller inte varit vår 
avsikt (Göransson & Nilholm, 2009).  

Utifrån ett tillförlitlighetsperspektiv upplever vi att resultatet uppfyller studiens syfte och att 
våra frågeställningar har besvarats. När det gäller studiens trovärdighet vill vi poängtera att 
resultatet speglar ett elevperspektiv. I studien har vi inte tagit hänsyn till elevernas bakgrund 
eller sociala faktorer. Det skulle vara intressant att fördjupa sig i huruvida dylika faktorer har 
någon påverkan på elevers resultat i matematik. En sådan studie skulle dock innebära fler 
informanter, djupare frågeställningar och intervjuer av skolpersonal. Studien skulle säkerligen 
få en större trovärdighet än vår nuvarande, men kräva ett mer omfattande arbete tidsmässigt.  

Resultatdiskussion 
Under denna rubrik diskuterar vi våra resultat utifrån de frågeställningar vi haft och sätter 
dessa i relation till det tidigare beskrivna forskningsfältet i avsnittet aktuell forskning. Vår 
första frågeställning Vad uttrycker elever för orsaker till varför de inte lyckats nå målen för 
grundskolans kunskapskrav i matematik för år 9? diskuteras under rubrikerna ”Vad ska man 
ha matte till?”, ”Ohörda rop på hjälp” samt ”Är det lärarnas fel? ”. Vår andra frågeställning 
Hur har elevernas kontakt med matematikämnet sett ut under deras grundskoletid? diskuteras 
under rubrikerna ”Måste vi alltid jobba i matteboken?”, ”Jag brinner inte för det här” samt 
”Ibland fick jag gå iväg med en annan lärare”. Den sista frågeställningen Vilka föreställningar 
har eleverna om sin egen förmåga att kunna lära sig matematik? diskuteras under rubriken 
”Jag gör så gott jag kan!” 

Vad ska man ha matte till? Att konkretisera matematik samt att få matematikkunskaper att 
upplevas som meningsfulla, så att elever kan se nyttan med dem och kunna relatera dem till 
sin egen verklighet, tycks ha varit en av ämnets stora utmaningar under lång tid. Trots att 
läromedelsförfattare tappert försöker skapa uppgifter som ska kunna kopplas till elevers 
vardag, upplevs de ofta som tillgjorda och inte angelägna. Att försöka lära sig saker som man 
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inte ser någon användning av kräver mycket energi och grit, vilket vi inte kan förvänta oss att 
alla ska ha i sig själva. Precis som forskningsbakgrunden visar (Häggblom, 2000; Lee & 
Johnston-Wilder, 2013; Duckworth, 2016), menar vi att motivation är en av de viktigaste 
drivkrafterna för att kunna lära sig något och skapas bäst genom att det man ska göra känns 
meningsfyllt. 

En annan anledning till varför matematikämnet upplevs svårt är att det är många saker att 
komma ihåg och att undervisningen traditionellt är inriktad mot utantillinlärning. 
Undervisningen upplevs som en prövning där det gäller att pressa in så mycket som möjligt i 
sitt minne. Enligt Lithner (2014) och Sidenvall (2015) leder utantillinlärning till sänkt 
motivation hos elever som inte ser något samband mellan olika arbetsområden. Vidare blir det 
också en alltför stor ansträngning för elevernas arbetsminne, något som blivit ett allt vanligare 
problem bland elever. Vi anser att det är viktigt att ge elever utmanande och intresseväckande 
uppgifter och därigenom ge dem möjlighet att utveckla konceptuella kunskaper i matematik i 
stället för enbart proceduriella vilket visat sig gynnsamt framför allt för kognitivt svaga elever 
(Sidenvall, 2015).  

Ohörda rop på hjälp. Flera elever i studien upplevde att de inte fick den hjälpen de behövde i 
grundskolan. De kände att lärarna inte hade tid för dem på grund av stora klasser och 
bristande arbetsro. De upplevde också att lärarna fokuserade all sin tid på störande elever eller 
med att hjälpa duktiga elever och att de själva blev förbisedda. Många avstod från att be om 
hjälp för att inte riskera att känna sig dumma eller osynliga. Resultatet stämmer väl överens 
med vad såväl Sjöberg (2006) som Feldman, Waxman och Smith (2014) funnit i sina studier.  
Några av eleverna vittnade också om att de önskat att få stödinsatserna tidigare än vad de fick 
och inte behövt vänta tills de fått en diagnos. Lundberg och Sterner (2009) pekar på att elever 
måste få hjälp så fort de hamnat i svårigheter. Om hjälpen väntar för länge är risken stor att 
eleverna bygger upp en ”försvarsmur” mot ämnet matematik på samma sätt som Chinn (2012) 
beskriver, det vill säga att undvika situationer där deras upplevda tillkortakommanden 
uppmärksammas genom att vägra arbeta på lektioner eller ge uttryck för att de ”inte bryr sig”. 
För att få en bekräftelse för sitt beteende är det inte heller ovanligt att de försöker dra med sig 
kamrater i sitt matematikmotstånd. Ur ett lärarperspektiv kan detta lätt ses som en 
attitydfråga; att eleven mer eller mindre har sig själv att skylla för sitt misslyckande. Det är 
därför intressant att se det hela ur ett elevperspektiv.  

Är det lärarnas fel? Utifrån Brosseaus (1997) didaktiska triangel har inte den didaktiska sidan 
lyckats om eleven inte förstår läraren. Lärarnas bristande förmåga att förklara ämnet har i 
studien lyfts upp som en av huvudorsakerna till att eleverna inte lyckats i matematiken. 
Opheim (2013) menar att det är den enskilda lärarens skyldighet att hitta förklaringar som 
passar olika elever och klargöra att det finns olika strategier att lösa ett problem. På så sätt 
lyfts en del av ansvaret från eleven som då kan koncentrera sig på att förstå varje enskilt steg.  

Stökiga lektioner som ledde till att det var svårt att koncentrera sig upplevdes också som en 
anledning till att ämnet känts svårt, ansåg eleverna. På grund av olika diagnoser och bristande 
arbetsro hade eleverna svårt att koncentrera sig och därmed också svårt att ta till sig 
kunskaperna i matematik såväl vid genomgångar som vid enskilt arbete. Huvudansvaret för 
ordning och arbetsro ligger naturligtvis hos läraren, men det finns flera bidragande faktorer 
som läraren inte rår över. Det kan exempelvis röra sig om klasstorlek, undervisningslokaler 
eller hur schemat ser ut. Långa arbetspass gynnar inte elever i matematiksvårigheter (Sjöberg, 
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2006), och vår uppfattning är att alltför korta lektioner inte heller är bra eftersom startsträckan 
för dessa elever normalt är lång.  

Måste vi alltid jobba i matteboken? De flesta elever i vår studie vittnade om att 
matematikboken dominerat lektionerna under grundskolan vilket stämmer väl överens med 
aktuell forskning som visar att en traditionell matematikundervisning fortfarande dominerar 
(Sandström & Nilsson, 2014; Engvall, 2013; Röj-Lindberg, 2017). Forskningen visar att 
lärare ofta känner sig stressade och förklarar sig med att de måste hinna med läroboken och 
inte kan lägga hela lektioner på enskilda uppgifter (Sandström & Nilsson, 2014). Följden blir 
att lärarna förenklar uppgifter och tar bort moment som ses som för svåra eller tidskrävande 
(Sidenvall, 2015). Ambitionen att hinna med olika avsnitt i en matematikbok under en 
begränsad tid verkar således vara större än den att samtliga elever ska lära sig och förstå 
innehållet samt att hjälpa elever i behov av hjälp. Den stora mängden lektionstid som läggs på 
enskilt arbete kan också förklaras som en anpassning för att varje elev ska få arbeta på sin 
individuella nivå och i sin egen takt, så kallad hastighetsindividualisering.  

Forskningen visar att matematiklärares oförmåga att förändra sin undervisning är ett 
internationellt problem. Clarke (1997) menar att matematiklärare behöver ta sig igenom en 
betydande process för att ändra sin syn på matematikämnet, utmana sin egen undervisning 
och kunna ta steget över till en mer reforminriktad undervisning. För att kunna ta det steget 
behöver matematiklärare mycket stöd, i form av utbildning, ledningsstöd på skol- och 
kommunnivå, förutsättningar för ett kollegialt lärande och inte minst få handledning. 
Kanhända en eventuell arbetsuppgift för speciallärare med matematikinriktning? 

Jag brinner inte för det här. Liksom i studien av Brown, Brown och Bibby (2008) visade det 
sig eleverna i vår studie också såg på matematik som svårt, tråkigt och jobbigt. De upplevde 
undervisningen som enformig och oinspirerande, något som knappast ökar elevers motivation 
utan snarare bidrar till en ofokuserad och pratig miljö. De hade många tankar om hur de 
önskat att matematikundervisningen skulle ha sett ut i grundskolan, vilka intressant nog i 
mångt och mycket stämmer överens med den litteratur vi läst under vår utbildning (Lundberg 
& Sterner, 2009; Lunde , 2011; Löwing, 2006). En önskan var att undervisningen skulle ha 
varit mer varierad och innehålla mer problemlösning. En annan önskan var att lärarna skulle 
visa mer engagemang, visa att matematikämnet är roligt och på så sätt motivera eleverna. 
Elevaktiva och kreativa arbetssätt och ett varierat lektionsinnehåll önskades också, vilket 
stämmer med hur Lee och Johnston-Wilder (2013) beskriver vikten av tilltalande 
undervisningsformer för att öka elevers motivation och därmed deras matematiska resiliens. 
Även Brosseaus (1997) tankar om framgångsrik matematikundervisning med varierad 
undervisning, engagemang från lärarnas sida samt en genomtänkt kommunikation mellan 
lärare och elever stämmer överens med elevernas önskemål.  

Ibland fick jag gå iväg till en annan lärare. Som framkommit i vår resultatanalys var 
minnesbilderna rörande olika stödinsatser, anpassningar eller åtgärder vaga hos eleverna i vår 
studie. Eleverna berättade att de ibland fått arbeta i mindre grupper eller fått sitta själva med 
en assistent eller speciallärare, men att de sällan upplevt detta som särskilt givande. När vi 
diskuterar detta ämne är det väsentligt att vara medveten om att grundskoleelever sällan är 
medvetna om olika vuxnas roller i skolan. Många elever ser samtliga vuxna som någon sorts 
lärare. Orden speciallärare eller assistent används för alla personer som kommer och plockar 
ut elever för enskild undervisning, oavsett personens yrkesroll eller kompetens. Eleverna 
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upplevde sällan att denna hjälp tillförde tydliga förklaringar eller anpassad undervisning, 
snarare gav dem svaren, även i provsituationer. Därmed fick eleverna inte hjälp med att få en 
ökad förståelse i den utsträckning de önskade. Löwing (2006) menar att bristande 
kommunikationen mellan undervisande lärare och speciallärare kan leda till en ineffektiv 
specialundervisning. Stödinsatserna riskerar då att bli osammanhängande och dessutom kan 
eleven lätt bli stressad om den upplever stödet som en extra arbetsbörda och att den innebär 
att de måste ta igen det arbete de missat genom att gå iväg med en speciallärare. Håkansson 
och Sundberg (2012) menar att det är av stor vikt att skolor ser över hur assistenter används 
och vad de tillför i olika klasser för att stödja eleverna på bästa sätt i deras 
kunskapsutveckling. Vissa elever i vår studie upplevde också hjälpen som en sorts 
bestraffning, vilket inte är så konstigt om den inte upplevts som givande. Det här stämmer 
även överens vad Sjöberg (2006) fann i sin forskning, att stödinsatser som innebär att elever 
får gå iväg från lektioner kan vara ofördelaktigt då de kan upplevas som en sorts 
stigmatisering och leda till negativa känslor som inte gynnar matematiklärandet.  

Jag gör så gott jag kan. Både Häggblom (2000) och Magne (2006) menar att självförtroende 
och inre motivation har stor betydelse för matematikinlärningen och lärarna har här en 
betydande roll att engagera och motivera eleverna. Även eleverna i vår studie vittnade om 
dålig självbild och att några av dem redan från skolstart hade svårigheter i ämnet matematik. 
Flera av dem uppvisar tecken på ett statiskt mindset då de menar att en medfödd begåvning är 
nödvändig för att kunna nå de högre betygsnivåerna, även om de nu på IM är mer hoppfulla 
när det gäller att nå kunskapsmålen. Andra menar att det mer berodde på andra egenskaper 
om man lyckades som exempelvis arbetsinsats, intresse och vilja, det vill säga egenskaper 
som utmärker begreppen grit och dynamiskt mindset.  

För att stärka elevers upplevda självförmåga menar vi att det är nödvändigt att utveckla 
undervisningsformer som upplevs som meningsfylld av eleverna och är fylld av kreativitet, 
nyfikenhet och upptäckarlust. Det är även väsentligt att utforma undervisningen så att den 
stärker och utvecklar egenskaper som dynamiskt mindset, matematisk resiliens och grit 
(Dweck, 2008; Lee & Johnston-Wilder, 2013; Duckworth, 2016). 

Förslag till vidare forskning  
Denna studie visar på vikten av att involvera eleverna och att lyssna på deras åsikter i 
processer som rör dem. Vi hoppas därför att elevperspektiv (eller pupil voice) blir allt 
vanligare inom den reguljära forskningen. 

Olika tankar rörande framtida studier och forskning som denna studie har väckt hos oss rör sig 
bland annat om frågor rörande hur det kommer sig att den tillgängliga forskningen inte 
tillämpas mer i skolans undervisning. Trots att läroplan, kunskapskrav, stora 
lärarfortbildningssatsningar i form av Matematiklyftet, nationella prov och inte minst aktuell 
forskning förespråkar en annan matematiksyn tycks det vara särskilt svårt för matematiklärare 
att ta sig ur den traditionella och invanda undervisningsformen där stort fokus läggs på 
procedurhantering och utantillinlärning. Vilka är orsakerna till detta?  

Andra viktiga områden som vår studie visar behov av är hur samarbete mellan speciallärare 
och ämneslärare ser ut, på vilket sätt stöd ges samt i vilken grad den personal som ger stöd i 
matematik har rätt kompetens. Vi menar att skolledare behöver bli mer medvetna om olika 
specialpedagogiska kompetenser så att rätt person arbetar med rätt uppgifter. Många gånger 
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saknas en matematikkompetens hos speciallärare och –pedagoger, vilka vi upplever 
traditionellt sett ofta varit lärare i svenska i grunden och ofta själva vittnar om en stor 
osäkerhet när det gäller att ge stöd i matematik. En sådan organisation riskerar att leda till att 
elever i behov av stöd tas bort från en kunnig lärare och i stället sätts i ett rum med 
stödpersonal som inte har förutsättningar att hjälpa dem. 

Vi undrar även vilken roll timplanen har, och om det finns något samband mellan detta och 
elevers resultat. Vår erfarenhet är att schemat från mellanstadiet och uppåt blir allt mer 
uppdelat för att lyckas tillgodose timplan, PREST-ämnen (praktiskt estetiska ämnen) eller 
deltidsarbetande lärare. Följden blir att matematiklektionerna inte sprids ut jämnt över veckan, 
att lektionslängden kan variera mellan 15-90 minuter, eller att de ligger sent på 
eftermiddagarna. Det skulle vara intressant att undersöka hur detta kan påverka lärandet, 
speciellt i ämnet matematik som är så pass kognitivt utmanande och framföra allt för elever i 
matematiksvårigheter.  

Avslutande reflektion 
I vår studie valde vi att utgå från ett elevperspektiv. Att få ta del av elevers erfarenheter av att 
vara i matematiksvårigheter har givit oss en djupare förståelse i problematiken runt detta. 
Vidare väckte studien andra funderingar och tankar kring elever i matematiksvårigheter som 
vi redogör här nedan.  

Ett lektionsupplägg där fokus ligger på att eleverna tar ett eget ansvar för sitt lärande behöver 
ges förutsättningar för att genomföra det med gott resultat, framförallt till elever i 
matematiksvårigheter. Det kan röra sig om intränade strategier för hur de kan ta sig an ett 
problem, regelbunden återkoppling samt tillgång till konkret material. Genomgångar kan 
också ställa till problem för dessa elever då läraren behandlar områden som ligger flera sidor 
längre fram i boken. När eleverna så småningom når fram till området har de glömt vad som 
sagts. Hastighetsindividualiseringen gör det dessutom omöjligt för lärarna att ha överblick 
över samtliga elevers arbete och kunskaper genom rättning. Detta kan leda till att eventuella 
missuppfattningar upptäcks sent, vilket riskerar att ytterligare sänka elevernas självförtroende 
och motivation för ämnet.  

Stödinsatser till elever i matematiksvårigheter kan se olika ut och det är också väsentligt att 
fundera över vem som är mest lämpad att hjälpa dessa elever. Så länge ingen speciallärare 
med kompetens inom matematik finns tillgänglig kanske det är lämpligare att en ämneslärare i 
matematik ger det ämnesspecifika stödet. Stödinsatserna måste även vara av förebyggande 
karaktär snarare än brandsläckande. Vi har erfarit att skolledningen, i samband med nationella 
prov eller betygsättning, upptäcker elever i svårigheter, med följden att de sätter in alla 
resurser för dessa elever. Det räcker dock sällan till, vilket dels kan bero på att 
kunskapsluckorna vuxit sig alltför stora eller på att elevers motstånd mot matematik har vuxit 
sig alltför stor.  

Angående eleverna i vår studie är vi övertygade om att det suttit åtskilligt med skolpersonal, 
föräldrar och andra berörda i flertalet möten rörande dessa elevers skolresultat och som sedan 
dokumenterats och åtgärdats. Vad vår studie visar är att de som var föremål för all denna 
uppmärksamhet inte varit medvetna om eventuella processer runt omkring dem, utan snarare 
sett det som att det satts ”käppar i hjulen” för dem eller att de blivit negativt utpekade. Det här 
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pekar på hur viktigt det är att involvera eleverna i processen och att lyssna på deras åsikter. Vi 
menar att detta perspektiv behöver tas i beaktande vid exempelvis organisation och 
utformning av undervisning, beslut om stödinsatser eller vid upprättande av åtgärdsprogram, 
något vi menar alltför sällan görs.  En känsla av delaktighet i beslut som rör en själv är ofta en 
förutsättning för att besluten ska leda till önskat resultat. 

Varje enskild elev har naturligtvis sina specifika orsaker till varför de hamnat i 
matematiksvårigheter. Det kan röra sig om många skolbyten, hög frånvaro, att de inte känt sig 
respekterade av klasskamrater eller blivit utsatta för mobbning. Några kan ha problematiska 
hemförhållanden, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som påverkar deras skolgång eller 
språkliga barriärer att ta sig över. Denna typ av hinder för lärande är det nödvändigt att ta 
hänsyn till vid eventuella stödinsatser. Vi menar att genom en ökad medvetenhet om vanliga 
orsaker till matematiksvårigheter och om framgångsrika undervisningsmetoder bör det vara 
möjligt att förebygga och minimera risken för ett stort antal elever.  

De erfarenheter vi fått genom arbetet med denna studie kommer att vara värdefulla i vårt 
arbete som speciallärare i matematik. Vi hoppas också att studien och dess resultat kan tillföra 
information till andra inom skolans värld som också arbetar med att hjälpa elever i 
matematiksvårigheter.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Missivbrev  
 

Hej! 

Vi heter Ulrika och Ylva och läser till Speciallärare i matematik på Mälardalens högskola i Västerås. 
Som sista del i vår utbildning ska vi i vår skriva en uppsats och vi vill skriva om matematiksvårigheter 
utifrån elevers synvinkel. 

Det är vanligt att problem med matematik antas bero på elevens bristande förmåga. Vi vet att det 
finns många andra faktorer som påverkar om en elev lyckas med matematiken eller inte, som skolan 
behöver bli medveten om. Då skulle antagligen fler elever kunna få bättre hjälp och slippa hamna i 
svårigheter. 

Vi vill därför hitta personer som själva har varit i matematiksvårigheter under sin tid i grundskolan för 
att få höra deras tankar och ta lärdom av dessa. Det finns mycket få studier om detta, så det känns 
som ett viktigt område att lära sig mer om. 

Vår tanke är att genomföra s.k. fokusgruppsamtal där en grupp (4-6 personer) sitter och samtalar 
ganska fritt om detta ämne. Vi deltar inte själva i diskussionen utan vår uppgift är att ge de 
frågeställningar som ska diskuteras och styra diskussionen. Samtalet kommer att spelas in, men det 
är enbart för att vi ska kunna lyssna igen så att vi inte missar något viktigt.  

Vi hoppas därför att du tar dig tid att medverka i studien och ser det som en möjlighet att bidra 
med din viktiga kunskap. Samtalen beräknas ta max 60 minuter. Vi bjuder på fika! Eftersom ni alla 
gått ut grundskolan och alltså är över 15 år är ni tillräckligt gamla för att själva besluta om ni vill delta 
i denna studie eller inte. Vi kommer dock informera era vårdnadshavare om studien. Om du vill 
tänka på saken och inte svara genast, önskar vi att du hör av dig så snart som möjligt, så att vi kan 
bestämma tid för samtalet.  

Under hela vårt arbete följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Det innebär att 
du måste ge ditt samtycke till att medverka i studien och att du när som helst kan avbryta 
din medverkan. De uppgifter som du lämnar kommer bara användas i denna studie. I 
studien kommer alla namn att avidentifieras, d.v.s. inga namn, skolor eller kommuner 
kommer att nämnas. 

Vi skulle bli väldigt tacksamma om du vill vara med i denna studie och ser verkligen fram 
emot ditt deltagande!  

Med vänliga hälsningar Ylva & Ulrika 

 

Vid minsta fundering får du mer än gärna höra av dig till oss via mail eller telefon. 
Ylva Bengtsson, mail: xxxyyyyy@student.mdh.se,  mail: 070–XXXXXXX  
Ulrika Thideman, mail: yyyxxxx@student.mdh.se, mail: 070–XXXXXXX 

Handledare: Tina Hellblom-Thibblin,  
Universitetslektor i specialpedagogik vid Mälardalens Högskola.  
Mail: xyz@mdh.se Telefon: XXX-XXXXXX 
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Bilaga 2. Medgivande till deltagande i studie 

 

Jag vill delta i studien om elevers erfarenheter av matematikämnet under grundskoletiden. 

Jag förstår att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan ångra mig. 

Jag är också medveten om att samtalet kommer att spelas in, dock endast för Ulrikas och 
Ylvas eget bruk.  

 

Namn:…………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande:………………………………………………………………. 

Telefonnummer:…………………………………………………………………... 

Email: ……………………………………………………………………………. 

Förälders namn och telefonnummer: ……………………………………………. 

           Datum: ………………………… 
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Bilaga 3. Förslag på ”Opening statement” 

Hej!  

Det är vi som är Ulrika och Ylva, och vi håller alltså på att utbilda oss till speciallärare i 
matematik. Först och främst vill vi tacka er så jättemycket för att ni vill vara med och 
hjälpa oss med vår studie på det här sättet.  
För oss känns det extremt viktigt att se på matematiksvårigheter ur ett elevperspektiv, 
och då är det ju ni om är experterna. 

Innan vi börjar tänker vi gå igenom lite grunder om vad som gäller. 

 För det första: Har alls skrivit på en medgivandelapp? Om inte… 
 Det är viktigt att ni är medvetna om att deltagandet är helt frivilligt. Vi hoppas att 

ni vill dela med er av era erfarenheter, men ni bestämmer själva vad ni vill säga.  
 Det vi hoppas på är ett samtal mellan er, d.v.s. att moderatorn endast ställer 

frågor som ni kan diskutera.  
 Hur långt samtalet blir beror förstås på hur mycket ni har att säga, men det ska 

ta max 60 minuter. 
 Vi två har varsin roll under samtalet. Den ena av oss är moderator, alltså den som 

styr samtalet. Den andra fungerar som assistent. Hon kommer inte att delta i 
själva samtalet utan ansvarar för inspelning, observerar och skriver anteckningar. 

 OBS! Samtalet kommer att spelas in, men det är bara vi som kommer att lyssna 
på det. Samma sak gäller våra anteckningar. 

 Allt vi säger här kommer att hanteras som konfidentiellt, d.v.s. vi kommer inte att 
namnge vem som sagt vad, vilken skola ni går på eller något liknande. 

 För att det ska bli så bra som möjligt är det viktigt att vi respekterar och är 
schyssta mot varandra. Försök vara ärliga -inget skäms. 

 Det är bra om vi inte pratar i mun på varandra utan försöker prata en i taget. Om 
man vill säga något så viftar man lite så att moderatorn ser. 

 Mobiler. Vi är tacksamma om de är avstängda! 
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Bilaga 4. Intervjuguide för fokusgruppsintervjuer om att vara i matematiksvårigheter 
 

Våra frågeställningar: 

 Vad uttrycker eleverna själva för orsaker till varför de inte lyckats nå målen för 

grundskolans kunskapskrav i matematik för år 9? 

 Hur har deras undervisning sett ut? Vilket stöd har de fått? 

 Vilka föreställningar har eleverna om sin egen förmåga? 

 

Ice Breaker:  Vilken superkraft skulle ni välja? 

Öppningsfrågor: Berätta lite om er själva?  

  Vilket är ert första skolminne? T.ex. er första skoldag. 

Introduktionsfråga: Det här samtalet ska främst handla om ämnet matematik.  
Vilka tankar väcker det hos er?  
 

Öppningsfrågor: Berätta om era tidigaste minnen av matematik.  
Hur har er syn på ämnet ändrats under er skolgång? 

 
 Hur gick matematikundervisningen till? 

Beskriv en typisk lektion. 
 

Nyckelfrågor: På vilka olika sätt fick ni era kunskaper bedömda?  
Hur fick ni feedback och hjälp med att förstå det som inte gått bra? 
 
Vilka olika sorters stöd och anpassningar har ni fått? Vilken typ av 
hjälp hade ni velat ha? 

Hur kommer det sig att så pass många elever inte når 
kunskapskraven för år 9?  
 
 

Avslutningsfrågor:  Utifrån vad ni nu samtalat om vill vi ställa en avslutande fråga: 
Om ni fick bestämma – Hur skulle matematikundervisningen 
fungera? 
Vad bör skolan göra annorlunda, så att färre elever hamnar i 
svårigheter? 
 

Slutfrågor:  Vad har vi missat att fråga er om? 
  Har ni något ni vil fråga oss? 

 


