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Sammanfattning  
 
Syftet med studien var att ta reda på hur några högstadieelever i matematiksvårigheter 
upplever skolmatematiken och de extra anpassningar och det särskilda stöd de fått i 
matematik med avseende på inkluderingsbegreppet. 
Vi valde att göra en kvalitativ studie med 8 elever, i åk 8 och åk 9, för att få en bild av 
elevernas upplevelser. Studien visar att eleverna tycker att skolmatematiken är svår, tråkig 
och irrelevant vilket påverkar deras motivation negativt. Faktorer som eleverna menar har 
varit viktiga för deras matematiklärande är att läraren har tydliga genomgångar och är duktig 
på att förklara samt att de har haft en god relation med läraren. Resultatet visar också att 
eleverna inte känt sig delaktiga i matematikundervisningen i klassrummet då de exempelvis 
inte hängt med på genomgångar eller då tempot varit för högt. Eleverna i studien var positiva 
till stöd utanför klassrummet med speciallärare/resurslärare då de bland annat fick hjälp på 
rätt nivå och bättre arbetsro.  
Resultatet har analyserats utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori som visar att 
förklaringar till elevernas upplevelser kan finnas på alla fyra nivåer: mikro-, meso-, exo- och 
makrosystem samt att nivåerna haft inverkan på varandra. Resultatet har även analyserats 
utifrån det kategoriska- och det relationella perspektivet. Vi anser att studien visar att båda 
perspektiven behövs om vi ska kunna hitta flexibla lösningar som passar olika elever samt att 
detta behöver ske i samarbete med eleven. 
 
Nyckelord: elevperspektiv, extra anpassningar, inkluderingsbegreppet, matematiksvårigheter, 
skolmatematik, särskilt stöd  
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1. INLEDNING 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att ge en bild av hur några elever i 

matematiksvårigheter erfar skolmatematiken samt hur de upplever de extra anpassningar och 

det särskilda stöd de fått i matematik under grundskoletiden. Vi vill i studien låta dessa elever 

komma till tals och delge oss vad som främjat och hindrat deras matematikutveckling samt 

vilka specialpedagogiska insatser som hjälpt dem med avseende på inkluderingsbegreppet. 

Vi som skriver denna uppsats är båda legitimerade lärare i Ma/NO och har 20 respektive 30 

års erfarenhet av att jobba med elever i åldrarna 12-16 år. Vi har under årens lopp mött flera 

elever i matematiksvårigheter och tror att elevernas berättelser kan ge oss värdefull kunskap 

och viktig förståelse som vi kan ha nytta av i vårt framtida arbete som speciallärare. 

Under senare år har flera internationella studier (t.ex. PISA och TIMSS) pekat på att svenska 

elevers kunskaper i matematik följer en negativ trend. Resultaten av PISA-undersökningen 

2012 visade bland annat att svenska elever presterade under OECD-genomsnittet i matematik 

(Skolverket, 2013). Enligt den senaste PISA-undersökningen 2015 har trenden vänt och 

resultaten i matematik hade förbättrats något (Skolverket, 2016). Det framkom dock att gapet 

mellan hög- och lågpresterande elever samt mellan elever med olika socioekonomisk 

bakgrund är större i Sverige jämfört med övriga OECD-länder (ibid.). Detta rimmar dåligt 

med ambitionerna i svensk läroplan, Lgr 11, där det betonas att alla elever ska ha en likvärdig 

utbildning och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen 

för utbildningen (Skolverket, 2011). I Lgr 11 påpekas även att kunskaper i matematik ger 

människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer 

och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. 

Korhonen (2016) visar i sin forskning på ett starkt samband mellan inlärningssvårigheter i 

matematik och ungdomars akademiska välbefinnande, framtida yrkesval och skolavbrott. 

Enligt Sjöberg (2006) betraktas matematik som ett högstatusämne av många elever och 

upplevelsen av att inte klara matematiken kan ge stress och ångest samt leda till en 

nedåtgående spiral med undvikande beteenden och skolmisslyckanden. Utifrån detta tycker vi 

att det är viktigt att tidigt fånga upp elever i matematiksvårigheter samt att anpassa och 

förbättra matematikundervisningen så att fler elever ges förutsättningar att lyckas. Blomgren 

(2016) anser att det finns en underrepresentation vad gäller elevers röster och perspektiv 

inom utbildningsvetenskaplig forskning, varför vi också tycker att detta arbete är viktigt och 
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intressant. Vi menar därför, liksom Lunde (2011), att specialpedagogiken behöver ha ett 

helhetstänkande i matematik med utgångspunkt i elevens perspektiv och en god lärmiljö för 

alla elever.  

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) framhålls att skolan ska ta hänsyn till elevernas olika 

förutsättningar och behov samt att det finns olika vägar att nå målet. Det poängteras också att 

eleverna ska ges möjlighet att ta ett personligt ansvar och delta i planering och utvärdering av 

undervisningen (ibid.). Utifrån läroplanens skrivelser tycker vi att det är viktigt att vi i skolan 

anstränger oss för att fånga elevernas syn på saken. I detta arbete vill vi därför belysa faktorer 

som några elever upplever har påverkat deras matematiklärande samt höra hur de extra 

anpassningar och det särskilda stöd eleverna fått i grundskolan har fungerat och hjälpt dem. 

Vi hoppas att vår studie ska ge oss insikter som gör att vi som  speciallärare blir bättre på att 

anpassa undervisning och stöd så att fler elever ges möjlighet att lyckas med 

skolmatematiken. 

 

2. BAKGRUND 

I det här avsnittet presenteras sådant som vi bedömer som betydelsefullt för förståelsen av vår 

studie. Vi belyser skolans uppdrag och de orsaker till att extra anpassningar och särskilt stöd 

ser ut som de gör. Vi åskådliggör även delar av det forskningsfält som har betydelse  för 

elevers lärande i matematik. 

2.1. Skolans uppdrag 

Den svenska skollagen (SFS 2010:800) gör tydligt att vi ska ha en likvärdig utbildning för 

alla elever. En elev som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 

kunskapskrav som finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800). Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006) understryker att elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till 

ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum. Det 

är således skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (Skolverket, 2011).  
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2.1.1. En skola för alla 

Visionen En skola för alla har sin grund i Lgr 80. Den innebär att den obligatoriska skolan i 

Sverige skall vara en skola som välkomnar alla elever och där utbildningen är anpassad efter 

individuella behov och förutsättningar (Egeland, Haug & Persson, 2006). 

Nilholm och Göransson (2013) ger tre definitioner av inkludering i skolan; den 

gemenskapsorienterade, den individorienterade och den placeringsorienterade. I en 

gemenskapsorienterad definition innebär inkludering att olikhet ses som en tillgång samt att 

gemenskap finns på olika nivåer i systemet, d.v.s. alla elever ska känna sig socialt och 

pedagogiskt delaktiga. Pedagogisk delaktighet innebär både delaktighet i en 

lärandegemenskap och rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån ens egna 

förutsättningar. Inga segregerade lösningar av elever görs oavsett individuella egenskaper. I 

den individorienterade definitionen avgörs graden av inkludering efter hur situationen ser ut 

för den enskilde eleven. Om eleven trivs i skolan, når kunskapskraven samt fungerar bra 

socialt anses eleven vara inkluderad. När en elev i svårigheter befinner sig i det vanliga 

klassrummet är eleven istället inkluderad enligt placeringsdefinitionen, det vill säga eleven är 

placerad i samma klassrum som sina klasskamrater (Nilholm & Göransson, 2013). Nilholm 

och Göransson (2013) gör dock tydligt att samtliga forskare som idag försöker definiera 

inkluderingsbegreppet är överens om att det handlar om mer än var i skolan eleven befinner 

sig. Asp-Onsjö (2006) anser att de tre aspekterna; rumslig-, social- och didaktisk inkludering, 

kan användas för att undersöka om och i vilka avseenden en elev är inkluderad i praktiken. 

Rumslig inkludering handlar precis som placeringsdefinitionen om hur mycket tid eleven 

spenderar i samma klassrum som sina klasskamrater. Social inkludering handlar om hur 

eleven deltar socialt och hur hen samspelar med andra. Den didaktiska inkluderingen handlar 

om hur eleven tar till sig av undervisning och undervisningsmaterial. Roos (2013) menar att 

dessa tre aspekter är starkt sammankopplade och interagerar med varandra, följaktligen 

saknas tydliga gränser mellan dem. Asp-Onsjö (2006) förtydligar att inkludering inte bör ses 

som ett konstant tillstånd utan snarare som en ständigt pågående och ofta krävande process 

som berör den sociala omgivningen där eleven ingår. Även Roos (2013) anser att detta 

synsätt är viktigt om vi ska kunna hjälpa elever i matematiksvårigheter att lyckas. Hon hävdar 

att många av dessa elever är exkluderade från matematikundervisningen trots att de befinner 

sig i klassrummet på grund av svårigheter att förstå lektionsinnehållet. Bevisligen är 
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inkluderingsbegreppets betydelse inte uppenbar utan har påverkats både av läroplaner och 

olika forskares tankar och åsikter. Med detta följer ett visst utrymme för egna tolkningar och 

även missuppfattningar. 

 

2.1.2. Extra anpassningar och särskilt stöd 

Elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen ska enligt skollagen skyndsamt få stöd 

genom extra anpassningar inom klassens ram (SFS 2010:800). Med extra anpassningar 

menas mindre stödinsatser som gör undervisningen mer tillgänglig och som oftast kan ske 

inom den ordinarie undervisningen, till exempel enstaka specialpedagogiska insatser, 

kompensatoriska hjälpmedel, tydliga instruktioner, anpassade läromedel och andra 

förklaringssätt (Skolverket, 2014). Speciallärare/specialpedagog kan även ge eleven stöd i 

form av extra anpassningar utanför klassrummet under en begränsad period, som kan vara 

några lektioner i veckan under några månader (ibid). Om de extra anpassningarna inte är 

tillräckliga ska rektorn skyndsamt se till att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd och 

om så är fallet ska eleven erbjudas detta. Med särskilt stöd menas insatser av mer ingripande 

karaktär som lärare och övrig skolpersonal vanligtvis inte kan göra inom ramen för den 

vanliga undervisningen (ibid). 

I Skollagen (SFS 2010:800) betonas att det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp 

eleven tillhör och att det ska finnas särskilda skäl för enskilt stöd utanför elevens ordinarie 

undervisningsgrupp. Samtidigt står det också att det särskilda stödet ska ges på det sätt och i 

den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås.  

Att göra undervisningen tillgänglig och få den att fungera optimalt för alla är en stor 

utmaning, eftersom elever är olika och därför bör både anpassningar och stöd se olika ut. I 

skolans kompensatoriska uppdrag ingår att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen 

med utbildningen, varför skolan ska uppväga skillnader i elevernas förutsättningar genom att 

organisera verksamheten på individ-, grupp- och skolnivå (Skolverket, 2014). Följaktligen är 

det viktigt att tidigt identifiera och fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen. Enligt 

FNs barnkonvention (UNICEF, 1989) har barnet rätt att bli lyssnad på, att yttra sig och att 

hävda sin åsikt i frågor och åtgärder som rör barnet. Barton-Arwood och Da Fonte (2017) 

menar att speciallärare och specialpedagoger tillsammans med lärarna har ett gemensamt 
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ansvar för utbildningen av elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Ajdinski 

(2007) poängterar också att om utbildning och inkludering av elever i behov av särskilt stöd 

ska lyckas krävs ett gott samarbete mellan skolans olika professioner och föräldrarna.  

  

2.3. Forskningsfält  

Här redogörs för faktorer som enligt forskningen har betydelse för elevers lärande i 

matematik och det är faktorer kopplade till motivation och det emotionella, 

matematikundervisningen, läraren, samt inkluderat och exkluderat stöd i matematik.  

 

2.3.1. Motivation och emotionella faktorer 

Motivation och känslomässiga faktorer har stor påverkan på elevers kunskapsutveckling i 

skolan, enligt Blomgren (2016). Blomgren menar att motivation är ett komplext begrepp med 

många samverkande faktorer som påverkar, men att det ytterst handlar om att sätta upp och 

uppnå personliga mål. I skolsammanhang rör det sig ofta om elevens uppfattning om sin egen 

kapacitet, i exempelvis matematik, vilket starkt påverkar elevens ansträngning och uthållighet 

i lärandesituationen (ibid.). Klingberg (2016) har en liknande uppfattning och anser att en 

faktor som har avgörande betydelse för en elevs möjlighet att lyckas med bland annat 

skolmatematiken är begreppet “grit”. Grit handlar om en persons förmåga att hålla fast vid 

långsiktiga mål och att kämpa på trots motgångar eller när det inte upplevs som roligt, enligt 

Klingberg. Sjöberg, Bergström och Nyberg (2011)  menar att om elever i 

matematiksvårigheter ska lyckas med skolmatematiken är det dessutom väsentligt att de tror 

på sin egen förmåga. Dessa elever behöver också få insikt i att de kan göra något åt sin 

situation och att detta alltid är kopplat till en arbetsinsats. Sjöberg (2006) belyser vidare att 

hemmets inställning har stor påverkan på elevers motivation till skolarbetet. Han anser att 

särskilt flickor kan påverkas negativt i matematik om deras mammor påpekar att också de var 

dåliga i matematik. För elever med kognitiva svårigheter, så som problem med arbetsminnet, 

bidrog emotioner och provångest till särskilt låga matematikprestationer vid de nationella 

proven i åk 3,  enligt Nyroos, Jonsson, Korhonen och Eklöf (2015). Detta beror på att elever 

som upplever provångest får sämre tillgång till arbetsminnet, vilket drabbar elever med svagt 

arbetsminne särskilt hårt.  Misslyckande och negativa upplevelser i provsituationer kan också 

bidra till att elever på sikt utvecklar provångest och matematikängslan (ibid.). Både 
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högpresterande och lågpresterande elever kan uppleva stark provångest i matematik varför 

lärarna behöver avdramatisera provsituationen, förklara syftet med proven och jobba med att 

stärka alla elevers självuppfattning i matematik (Bagger och Nyroos, 2013). Waddlington och 

Waddlington (2008) anser att en avslappnad och stressfri provsituation och 

undervisningspraktik med goda relationer mellan lärare och elever är avgörande framförallt 

för elever med matematikrädsla. 

 

2.3.2. Matematikundervisningens betydelse 

Hur matematikundervisningen bedrivs har stor inverkan på elevers möjligheter att nå 

lärandemålen i matematik, enligt Bergqvist och Österholm (2014). I Lgr 11 står det att 

matematikverksamhet till sin art är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet 

som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen (Skolverket, 

2011). Flera forskare (Boaler, 2011; Larsson, 2015; Liljekvist, 2014; Olteanu, 2016) anser att 

om vi skulle presentera en intressantare, vardagsnära och mer varierad 

matematikundervisning med inslag av problemlösning, samarbete och kommunikation så 

skulle intresset för ämnet öka och fler elever  lyckas med att nå kunskapskraven i matematik. 

Lithner (2013) hävdar att eleverna behöver få arbeta med problemlösning där de får träna på 

att hitta egna kreativa lösningar i samarbete med andra, för att de ska få en möjlighet att 

utveckla de matematiska kompetenserna. Även Bergqvist m.fl. (2010) anser att kursplanens 

kompetensmål, vilka handlar om förmågan att förstå och använda matematik i olika 

situationer, är särskilt viktiga verktyg för att stödja elevens matematikutveckling och 

förhindra att matematiksvårigheter uppstår. Olteanu (2016) understryker att avgörande för en 

bra matematikundervisning är att läraren har välplanerade lektioner med uppgifter som ger 

eleven möjlighet att lära avsett matematiskt innehåll på rätt nivå samt att läraren använder 

olika uttrycksformer i undervisningen. Han betonar också att avgörande för 

matematiklärandet är att eleverna ges möjlighet att kommunicera matematik med läraren och 

med varandra. När ett innehåll förmedlas i undervisningen och skapas tillsammans i 

kommunikation menar Olteanu att förståelsen fördjupas. Samuelsson (2005) har en liknande 

uppfattning och anser att matematikundervisning är en komplex verksamhet där de 

handlingar som läraren utför i klassrummet får stor påverkan på de möjligheter eleven har att 

utveckla olika kunskapskvaliteter. Han poängterar att elever som exempelvis uppmanas att 
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öva på flera likartade uppgifter utvecklar procedurkunskaper medan elever som får möjlighet 

att diskutera med andra utvecklar kommunikativa aspekter och begreppslig förståelse. 

Peng och Nyroos (2012) visar i sin forskning att viktiga faktorer för en bra matematiklektion 

är att läraren har tydliga genomgångar och är bra på att förklara. De anser att detta går stick i 

stäv med den matematikundervisning som bedrivs i svenska klassrum där eleven allt för ofta 

är hänvisad till eget arbete i matematikboken. Sjöberg (2006) å andra sidan understryker att 

lärmiljön är avgörande för att elever ska lyckas i matematik och att bristen på arbetsro i 

skolan framförallt påverkar elever med inlärningssvårigheter negativt.  Häggblom (2000) 

belyser att det även finns läroplansrelaterade hinder som leder till gradvis utslagning av 

elever, då elever med långsam matematikutveckling inte hinner lära sig och bearbeta stoff 

som är avsett för ett visst stadium. 

Det finns positiva samband mellan elevers prestationer och formativ bedömning anser flera 

forskare (Björklund Boistrup, 2013;Lundahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2015; Wettergren, 

2013). Formativ bedömning handlar om att man i undervisningen tolkar målen, kontinuerligt 

bedömer elevernas lärande i relation till målen och anpassar undervisningen utifrån de 

lärandebehov som identifierats, enligt Lundahl (2014). Det är också viktigt att arbeta för ett 

gynnsamt klassrumsklimat där eleverna vågar fråga och därmed också tar ansvar för sin 

inlärning, påpekar Opheim (2013). Han menar att när eleverna frågar synliggörs även deras 

lärandebehov för läraren som då kan pröva olika förklaringsmodeller tills eleverna förstår. 
Det matematiska språket har också stor påverkan på elevers långsiktiga lärande i matematik 

varför matematikundervisningen behöver stödja den språkliga matematiska utvecklingen på 

ett aktivt sätt (Bergqvist & Österholm, 2014; Olteanu, 2016; Sterner & Lundberg, 2002). 

Eleven behöver behärska ett vanligt språk och ett matematiskt språk med dess symbolsystem 

för att kunna hantera den matematiska kommunikationen, enligt Olteanu. Han poängterar att 

det matematiska språket är ett lärandemål men även ett medel att utveckla och fördjupa 

elevernas tänkande i matematik.  I matematikböcker förekommer faktatexter och 

textuppgifter som kan läsas och bearbetas på ett ytligt sätt av lässvaga elever, vilket kan 

försvåra matematikinlärningen på sikt (Österholm, 2009). Det är exempelvis vanligt att 

lässvaga elever fokuserar på nyckelord i textuppgifter och väljer räknesätt utifrån dessa, utan 

att de har förstått sammanhanget (ibid.). Enligt Lunde (2011) är det också vanligt att 

svårigheterna i matematik visar sig som en plötslig stagnation i matematikutvecklingen i 

årskurs tre till fyra då  texten i läromedlen i matematik också kräver högre läsförmåga, vilket 
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kan ställa till svårigheter för lässvaga elever. Dessa elever är hjälpta av läromedel i matematik 

som har en tydlig struktur, exempelvis med faktarutor i annan färg, och med bilder som 

klargör det matematiska innehållet (Kallevik-Hadland, 2013). Elever med annat modersmål 

kan även ha svårigheter med att förstå kontexten eller enskilda ord i textuppgifter och kan ha 

hjälp av varandra med att förstå problemet då de kan bidra med en kulturell aspekt som 

läraren kanske inte har (Sandström, Nilsson & Lilja, 2013). 

 

2.3.3. Lärarens betydelse för elevernas lärande  

Hattie (2012) hävdar att läraren är den viktigaste aktören för elevernas lärande. En duktig 

lärare visar engagemang och respekt för alla elever, sätter upp utmanande mål, har ett djup i 

sin undervisning, kopplar ihop nya kunskaper med tidigare samt skapar ett förtroendefullt 

klassrumsklimat där fel och misslyckanden välkomnas och där eleverna vågar fråga (ibid.).  

Karlberg (2011) anser att med ökad inkludering i skolan blir kraven på lärarens ledarskap 

högre och han rekommenderar ett “beteendeorienterat ledarskap”. Här ligger tonvikten på att 

skapa trivsel och goda relationer i klassrumssituationen vilket gynnar alla elevers lärande. 

Thornberg (2013) har en liknande uppfattning och anser att läraren behöver ha god 

relationskompetens då hens viktigaste uppgift är att utveckla positiva och stödjande relationer 

till eleverna eftersom detta gynnar elevernas lärande. Positiva lärar-elevrelationer har störst 

betydelse för elever från studieovana hem, då kvalitén på relationen har särskilt stor påverkan 

på dessa elevers studieengagemang och studieprestationer (ibid.). Samuelsson (2005) påpekar 

att lärarens agerande i klassrummet har betydelse för de känslor som uppkommer hos eleven. 

Ängslan kan uppstå om eleven upplever lärarens beteende som fientligt eller försummande. 

Eleven kan också uppleva skam om läraren skämmer ut hen inför klassen genom att 

exempelvis be eleven svara på en fråga som eleven inte kan (ibid.). Lärare behöver också 

vara medvetna om att det finns en mängd dolda regler och mekanismer i ett 

matematikklassrum som påverkar hur väl olika elever lyckas i matematik (Backlund, 

Brandell & Jablonka,2013). Detta kan exempelvis handla om vilka förväntningar läraren har 

på olika elever  relaterat till elevens socioekonomiska bakgrund. Alter, Walker och Landers 

(2013) visar även i sin forskning att lärare inte i tillräcklig grad uppmärksammar när 

introverta elever har skolproblem vilket kan leda till att dessa elever inte får tillräckligt med 

stöd i skolan. 

11 



 

2.3.4. Matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter är ett multidimensionellt problem som kan bero på flera olika faktorer 

som exempelvis brister i taluppfattning, problem med arbetsminnet, svårigheter att följa flera 

steg och/eller logiska problem (Karagiannakis, Baccaglini-Frank & Papadatos, 2014). 

Sjöberg (2006) lyfter att även andra tänkbara orsaker som låg arbetsinsats, undervisningstid 

som försvinner, hög frånvaro eller ointresse för ämnet kan skapa problem i 

matematiklärandet. Engström (2015) anser att matematiksvårigheter också kan handla om att 

elever med långsam inlärning och låga prestationer succesivt slås ut under grundskoletiden då 

kunskapsspridningen mellan eleverna blir allt större. Begreppet matematiksvårigheter 

definieras således olika av olika forskare. Lunde (2011) menar att det enda elever med 

matematiksvårigheter egentligen har gemensamt är att de misslyckas med matematiken. Han 

anser därför att vi bör tala om elever i matematiksvårigheter snarare än om elever med 

matematiksvårigheter. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) definierar matematiksvårigheter med hjälp av 

två huvudkategorier: generella matematiksvårigheter och specifika matematiksvårigheter. De 

poängterar att oavsett kategori så kan svårigheterna se väldigt olika ut och att generella 

matematiksvårigheter är den kategori som är vanligast. Enligt Lunde (2011) presterar elever i 

denna grupp allmänt svagt oavsett ämne och inlärningssituation, de har följaktligen generella 

problem med lärandet i flera ämnen och inte enbart i matematik. Ofta behöver dessa elever ha 

ett lägre undervisningstempo och förenklat material för att ta till sig undervisningen (ibid.). 

Elever med specifika matematiksvårigheter är ofta normalbegåvade men uppvisar en 

oförklarlig ojämnhet i sina matematikkunskaper utifrån ålder och åldersadekvat utbildning 

(Adler, 1996;  Butterworth & Yeo, 2014; Ljungblad, 1999). Problemet går ofta att hitta inom 

den grundläggande räkneläran, hantering av tal och antalsuppfattning (ibid.). Korhonen 

(2016) visar å andra sidan i sin forskning att sambandet är mycket starkt mellan 

lässvårigheter och matematiksvårigheter och i princip alla elever i hans undersökning hade 

båda svårigheterna. Korhonen förklarar detta med att de bakomliggande orsakerna till 

lässvårigheter och matematiksvårigheter ofta är detsamma och att det ofta handlar om brister i 

kognitiva färdigheter så som bristfälligt arbetsminne.  
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2.3.5. Inkluderat och exkluderat stöd i matematik 

När skolan möter elever i matematiksvårigheter är skolan skyldig att skapa förutsättningar för 

dessa elever att nå målen i matematik (Skolverket, 2014). Detta innebär att skolan måste 

kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar genom att vidta åtgärder i verksamheten 

på individ-, grupp- och skolnivå. Skolan ska ge de anpassningar och det stöd som krävs, 

oavsett inkluderande eller exkluderande, med syftet att hjälpa eleven nå kunskapskraven 

(Specialpedagogiska myndigheten, 2018). För att detta ska kunna ske krävs det att läraren 

och specialläraren har ett nära samarbete (Boyd & Bagerhuff, 2009). Både läraren och 

specialläraren behöver dessutom ha bredd och djup i sina matematikkunskaper så att båda 

kan undervisa i matematik och hjälpa elever i behov av särskilt stöd (ibid.). 

Inkludering, exkludering och matematiksvårigheter är alla komplexa begrepp och det finns 

många åsikter kring vad som är vad, vad som fungerar bäst samt var det ska göras någonstans 

(Göransson, & Nilholm, 2013; Lunde, 2011; Roos, 2013; Sjöberg, 2006). Skolverkets förslag 

på särskilt stöd innefattar bland annat enskild undervisning, undervisning av speciallärare 

samt särskild undervisningsgrupp (Skolverket, 2014), vilka samtliga skulle kunna upplevas 

som exkluderande. Extra anpassningar omfattar främst åtgärder i klassrummet men kan även 

innebära exkluderande åtgärder så som stöd av speciallärare utanför klassrummet en 

begränsad period (Skolverket, 2014). Enligt Skolinspektionen (2014) pekar forskning på flera 

risker med särskiljande lösningar när det gäller både elevers kunskapsmässiga och sociala 

utveckling, till exempel stigmatiseringseffekter och negativ påverkan på elevers självbild och 

motivation. De poängterar att för att elever inte ska förlora den vardagliga kontakten med sina 

klasskamrater är det nödvändigt att deras placering utanför klassrummet begränsas i 

förhållande till de egna behoven, både när det gäller omfattning och tidsperiod. Persson 

(2008) anser att elever i matematiksvårigheter kommer att känna sig exkluderade och 

annorlunda om de måste lämna det vanliga klassrummet. Butterworth och Yeo (2010) menar 

å andra sidan att elever med specifika matematiksvårigheter gör framsteg om de undervisas 

på exakt rätt svårighetsnivå och att det därför är lämpligt att dessa elever erbjuds enskild 

undervisning, utanför det ordinarie klassrummet. Dowker (2013) har en liknande uppfattning 

och understryker att tidig identifikation av specifika svårigheter och möjlighet till individuell 

träning på dessa svårigheter kan förhindra problem med det fortsatta matematiklärandet. 

Undervisning i ett mindre sammanhang gynnar även elever i generella matematiksvårigheter 
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enligt Sjöberg (2006). Han hävdar att elever i behov av stöd också är i behov av lugn och ro 

varför det är fördelaktigt för matematikinlärningen om de undervisas i mindre grupp. I 

Skolinspektionens granskningsrapport (Skolinspektionen, 2014) framkommer att den 

motsättning mellan inkluderingstanken, som genomsyrar styrdokumenten (Skolverket, 2014) 

och den exkludering som placering i särskild undervisningsgrupp innebär, går att överbrygga 

om elevers rätt till att utvecklas så långt som möjligt står i fokus då utformningen av stödet 

görs. De framhåller således att ett inkluderande förhållningssätt inte utesluter att 

exkluderande verktyg används för elever med en komplex problematik och då inkluderande 

åtgärder inom klassens ram inte har gett förväntade resultat.  

 

2.4. Teoretiska utgångspunkter 

Då matematiksvårigheter är komplext har vi valt en systemteoretisk utgångspunkt för att 

uppnå större förståelse av resultatet. Resultatet har även analyserats utifrån det kategoriska- 

och det relationella perspektivet för att få en djupare förståelse för hur elever i 

matematiksvårigheter upplever skolmatematiken samt det särskilda stöd och de extra 

anpassningar de fått.  

 

2.4.1. Systemteori 

Systemteori handlar enligt Öquist (2008) om att ta hänsyn till helheten utifrån de ingående 

delarna där helheten alltid är mer än summan av delarna. För att kunna åstadkomma 

förändring krävs det att vi inom ramen för en empatisk nära relation kan ta ett steg tillbaka 

och se helheter och sammanhang snarare än stillbilder (ibid.). Bronfenbrenner (1979) anser 

att ett barns utveckling påverkas av ett ömsesidigt samspel mellan olika system som påverkar 

barnet i den kontext det befinner sig i. Bronfenbrenners ekologiska systemteori består av fyra 

nivåer: mikro-, meso-, exo- och makrosystem som är beroende av och påverkar varandra 

inom en helhet. Mikrosystemet är enligt Bronfenbrenner den del där barnet befinner sig rent 

fysiskt, vilket kan vara familj, kompisar eller skola. Detta är den verklighet som barnet lever i 

och samspelet mellan individerna i mikrosystemet, särskilt inom familjen, har störst påverkan 

på barnets utveckling. Enligt Bronfenbrenner består mesosystemet  i sin tur av relationerna 
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mellan mikrosystemen, till exempel relationen mellan hem och skola, och om samspelet 

mellan mikrosystemen fungerar dåligt kan detta påverka elevens utveckling negativt. I det så 

kallade exosystemet närvarar inte barnet rent fysiskt, men det innehåller en rad händelser som 

har påverkan på barnets utveckling så som gruppstorlek, stadieövergångar, hur lärmiljön 

utformas samt hur undervisningen bedrivs. Makrosystemet i Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori fungerar som en övergripande samhällelig nivå, där exempelvis skollagar, 

läroplaner, ekonomi, politiska beslut, Salamancadeklarationen och FN:s barnkonvention 

ingår. Attityder, värderingar och värdegrund i samhället ingår även i makrosystemet. 

Nilholm (2016) påpekar också att Bronfenbrenners ekologiska systemteori visar att flera 

faktorer från de olika systemen har inverkan på den situation eleven befinner sig i. Vi anser 

därför att vi behöver en helhetsbild för att kunna analysera elevernas upplevelse av 

skolmatematiken samt det särskilda stöd och de extra anpassningar de fått. Till följd därav 

kommer vi i vår analys att försöka hitta förklaringar till elevernas upplevelser på alla fyra 

nivåerna i Bronfenbrenners teori. 

 

2.4.2. Det kategoriska och det relationella perspektivet   

Elevers svårigheter kan ses utifrån ett flertal olika perspektiv som till exempel det 

relationella, det kompensatoriska, det kategoriska och det medicinsk-psykologiska 

perspektivet (Ahlberg 2013; Lunde, 2011; Nilholm, 2005; Sjöberg, 2006). Sjöberg (2006) 

anser med många andra att elevers skolproblem generellt ses från två olika håll, från det ena 

hållet sätter man individens egenskaper i fokus så som i det kategoriska perspektivet och från 

det andra tittar man på problemen i relation till skolmiljön så som i det relationella 

perspektivet. Sjöberg (2006) menar vidare att det kategoriska perspektivet lutar sig mot det 

medicinska/psykologiska forskningsfältet medan det relationella är mer baserat på det 

pedagogiska. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) framhåller att i det kategoriska 

perspektivet lägger man inte tid på långsiktiga lösningar utan ansatsen kommer ifrån 

kategorisering och kategorier. Det grundar sig på att det är individen som har svårigheter och 

därför ligger problemet hos individen (Ahlberg, 2015; Sjöberg, 2006).  

Det relationella perspektivet utgår från relationerna som finns runt eleven (Wright, 2002). 

Persson (1998) menar att det relationella perspektivet handlar om förhållandet, samspelet och 
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interaktionen mellan flera olika deltaganden. Man tittar på relationerna mellan individ-, 

grupp-, skol- och samhällsnivå. Fokus ligger på att hitta och utföra de pedagogiska och 

strukturella åtgärder som behövs för att eleven ska få en bättre skoltid och ett effektivare 

lärande (Ahlberg, 2015). Till skillnad från det kategoriska perspektivet blir detta mer 

långsiktigt och ofta gynnas även elever som inte är i svårigheter (ibid). Med detta följer att 

problemet kommer att ses som något större, som en helhet.  

 

3. SYFTE 

Syftet med studien är att belysa hur några elever i matematiksvårigheter erfar 

skolmatematiken och hur dessa elever upplever de extra anpassningar och det särskilda stöd 

de fått i matematik under grundskoletiden. Syftet preciseras i två frågeställningar. 

 

3.1. Frågeställningar 

● Hur upplever några elever i matematiksvårigheter skolmatematiken och faktorer som 

påverkat deras matematiklärande? 

● Vilka upplevelser har några elever i matematiksvårigheter av de extra anpassningar 

och det särskilda stöd de fått i matematik under grundskoletiden med avseende på 

inkluderingsbegreppet? 

 

4. METOD 

I följande avsnitt redogörs för forskningsansats, metodansats, deltagare och genomförande, 

databearbetning, tillförlitlighet och etiska aspekter. 

  

4.1. Forskningsansats 

Då syftet med vår studie var att få fördjupad kunskap och förståelse för några elevers 

upplevelse av skolmatematiken och de extra anpassningar samt det särskilda stöd de fått i 

matematik har vi valt en kvalitativ metod. Vi tycker att detta är lämpligt för att belysa våra 

frågor då syftet med en kvalitativ metod är att beskriva hur individer tolkar och ser på sin 

situation (Kvale & Brinkmann, 2014). Den kvalitativa metoden är även lämplig när man har 

ett fåtal informanter och avsikten inte är att man ska kunna generalisera resultaten till en 
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större population (ibid.). Studien har därför en kvalitativ forskningsansats. Enligt Denscombe 

(2009) kännetecknas en kvalitativ forskningsansats av att den är småskalig och att forskaren 

redogör för resultatet med hjälp av ord och inte med siffror. I en intervjustudie söker 

forskaren kvalitativ kunskap utifrån intervjupersonens berättelse om sina egna erfarenheter 

och uppfattningar (Kvale och Brinkmann, 2014). Målet är att intervjupersonen ska kunna 

berätta nyanserat och öppet om sina upplevelser utifrån sitt eget perspektiv (ibid.). 

Denscombe (2009) menar att respondenter genom intervjuer ges möjlighet att tillföra 

undersökningen privilegierad information, med andra ord information som kan vara mycket 

svår att komma åt på annat sätt. Med detta i åtanke anser vi att vår studie, genom valet av 

intervju som metod, fick ett ytterligare djup än vad till exempel en observation eller enkät 

skulle ha givit.  

 

4.2. Metodansats 

Syftet med studien var att genom intervjuer nå en ökad förståelse för elevers upplevelser av 

skolmatematiken samt deras upplevelser av de extra anpassningar och det särskilda stöd de 

fått i grundskolan.Vi har för ändamålet använt oss av halvstrukturerade intervjuer som har 

utförts efter en intervjuguide med planerade huvudteman och förslag på frågor. Detta är en 

lämplig intervjumetod för att genomföra kvalitativa intervjuer som även ger möjlighet att 

ställa följdfrågor och därmed uppnå större förståelse (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi tror 

även att eleverna genom halvstrukturerade intervjuer gavs möjlighet att sätta ord på sina egna 

erfarenheter.  

 Vi har för att spegla syftet inspirerats av en fenomenologisk metodansats. Creswell och Poth 

(2017) menar att fenomenologi är en användbar metod som ger möjlighet att uppnå djup 

förståelse av ett “fenomen” som har upplevts av ett flertal människor. Deras gemensamma 

upplevelser av fenomenet, som i vår studie är elevers upplevelse av skolmatematiken och det 

stöd de fått, kan vara värdefull att känna till för flera yrkesgrupper exempelvis lärare. 

Fenomenologi är också en användbar metodansats när forskaren vill ha en komplex förståelse 

av en företeelse, så som elevers upplevelser av någonting, och då kvantitativa beräkningar 

samt statistiska analyser helt enkelt inte passar problemet (ibid.). Med detta i beaktande 

tycker vi att fenomenologi är en lämplig metodansats för att belysa syftet som handlar om att 

fånga det viktigaste av elevers upplevelser. 
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4.3. Deltagare och genomförande 

Arbetet med studien är jämnt fördelad mellan oss och uppsatsen är i sin helhet författad 

gemensamt. Studien genomfördes på två olika högstadieskolor i två medelstora svenska 

kommuner. Sammanlagt åtta elever i årskurs 8 och 9 intervjuades, fyra från vardera 

högstadieskola. Vi gjorde ett bekvämlighetsurval då vi har viss koppling till de skolor 

eleverna går på. För att få svar på våra två frågeställningar ansåg vi det nödvändigt att 

eleverna hade erfarenhet av att vara i matematiksvårigheter och att de även hade haft särskilt 

stöd i matematik. Efter samtal med några matematiklärare på de utvalda skolorna fick vi 

förslag på elever som matematiklärarna bedömde hade svårigheter att nå kunskapskraven för 

betyget E i matematik. Samtliga elever hade även haft extra anpassningar och särskilt stöd i 

matematik, i varierande grad, under högstadietiden. Efter ett kort enskilt möte med eleverna 

valde vi ut de elever som var positiva till att delta i studien. Fyra elever som vi frågade 

upplevde vi var lite tveksamma till att vara med i studien och vi valde då att gå vidare och 

fråga andra av de föreslagna eleverna. Efter detta träffade vi eleverna som skulle delta i 

studien och förklarade mer utförligt vad studien gick ut på och bokade tid för intervjun. Vid 

detta tillfälle fick eleverna även missivbrevet (bilaga 1) och tillåtelseblanketten (bilaga 2) för 

föräldrars godkännande av deltagande i studien. Två av eleverna var över 16 år, men vi valde 

ändå att låta samtliga elevers vårdnadshavare skriva på tillåtelseblanketten. Eleverna 

uppmanades inte att förbereda sig inför intervjuerna och de fick inte se intervjuguiden i 

förväg. Intervjuerna tog 40-50 minuter och genomfördes i ett bokat  grupprum på elevernas 

skolor. 

Urvalet av elever är inte objektivt då det har skett utifrån bedömningar av elevernas 

undervisande matematiklärare och att vi i nästa steg valde elever som vi upplevde var 

positiva till att medverka i studien. Vi inser att det råder en maktobalans i alla 

forskarintervjuer och särskilt när vi som lärare intervjuar omyndiga elever med svårigheter att 

nå betyget E i matematik. Intervjusituationen krävde därför att vi var försiktiga så att vi inte 

kränkte elevernas integritet genom att exempelvis ställa för närgångna frågor. Alla intervjuer 

genomfördes med en elev och en av oss, vilket vi tror var en fördel då maktobalansen hade 

blivit ännu större om vi båda hade varit med vid intervjutillfället. Vi utförde 

halvstrukturerade intervjuer efter en intervjuguide där alla elever fick samma huvudfrågor 

och vi ställde följdfrågor utifrån det eleven berättade. Detta gjorde att alla intervjuer innehöll 
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samma övergripande teman vars underteman delvis formades efter elevernas svar. Vi ville 

även att eleverna skulle uppfatta intervjuerna lite som ett samtal där de hade möjlighet att 

påverka det som togs upp, vilket vi hade poängterat för eleverna innan intervjutillfället. 

 

4.4. Databearbetning 

Efter intervjuerna avlyssnades ljudinspelningarna ett par gånger innan transkriberingen 

genomfördes. Det transkriberade intervjuerna studerades sedan noggrant för att skapa oss en 

helhetsbild. För att kunna urskilja de olika elevernas svar kodades materialet med elev E1-E8. 

Koden hade också i syfte att så långt som möjligt tillgodose de intervjuade elevernas 

anonymitet. Vilken skola eller kommun respektive elev tillhörde tog vi ingen hänsyn till då 

detta inte var relevant för vår studie. De olika upplevelserna och svaren jämfördes fråga för 

fråga för att hitta variation och samstämmighet hos eleverna.  

Studiens frågeställningar genererade två teman, “Elevers upplevelser av skolmatematiken och 

faktorer som påverkat matematiklärandet” och “Elevers upplevelser av de extra anpassningar 

och det särskilda stöd de fått i matematik med avseende på inkluderingsbegreppet”. Vi 

använde oss av färgmarkeringar för att lättare kunna sortera och organisera datamaterialet. 

Färgmarkeringarna representerade således olika underteman som framkom under arbetets 

gång och vilka vi ansåg var relevanta för att besvara våra frågeställningar. Vi sorterade först 

in vår data under respektive frågeställning. Ord och meningar som ansågs av betydelse 

markerades. Syftet med detta var dels att underlätta återsökning i de insamlade data vi 

transkriberat, dels att få en tydlig struktur på materialet inför vårt fortsatta arbete med resultat 

och analys. Därefter letade vi efter likheter. De underteman som uppdagades bygger alltså på 

likheter i svaren ur informanternas utsagor (Denscombe, 2009). De underteman som 

framkom gällande första temat, Elevers upplevelser av skolmatematiken och av faktorer som 

påverkat matematiklärandet,  är: 1) Elevers upplevelser och uppfattning av skolmatematiken, 

2) Matematikundervisningen  och 3) Lärarens betydelse. De underteman som framkom 

gällande andra temat, Elevers upplevelse av de extra anpassningar och det särskilda stöd de 

fått i matematik med avseende på inkluderingsbegreppet, är: 1) Stöd och anpassningar i 

klassrummet, 2) Stöd och anpassningar utanför klassrummet samt 3) Vad eleverna anser att 

de behöver för att nå kunskapskraven. Dessa underteman exemplifieras med elevcitat som 
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speglar elevernas uppfattningar. Slutligen analyserade och diskuterade vi resultaten utifrån 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter och forskningsfält. 

 

4.5. Tillförlitlighet 

I en kvalitativ forskningsstudie är det angeläget att säkra att det som studien ska mäta 

verkligen mäts vilket innebär att studien då har hög validitet (Fejes & Thornberg, 2015). Det 

som avgör en studies validitet är hur tillförlitlig metoden är och om de data som har samlats 

in och redovisats stämmer överens med verkligheten (Denscombe, 2009). Reliabilitet är 

enligt Denscombe (2009) detsamma som trovärdighet, vilket här innebär hur trovärdig 

studien är. Alltså, skulle en annan forskare genomföra studien och använda sig av samma 

metod och samma material och då komma fram till ett likvärdigt resultat, har studien enligt 

Denscombe (2009) hög reliabilitet. Han påpekar dock att det alltid är svårt att avgöra 

trovärdigheten i kvalitativ forskning. Med andra ord är det därför svårt att använda validitet 

och reliabilitet för att bedöma kvalitén på en kvalitativ studie så som vår studie. Detta på 

grund av att det är svårt att avgöra om studien mäter det den är avsedd att mäta och då en 

upprepad studie med andra elever förmodligen inte skulle ge samma resultat. För att säkra att 

vår studie trots detta skulle ha så hög validitet som möjligt gick vi igenom fördelar och 

nackdelar med olika datainsamlingsmetoder och bestämde oss slutligen för intervjuer. 

Intervjufrågorna är genomarbetade och utformades så att de skulle passa studiens syfte och ge 

svar på våra forskningsfrågor. Vi kompletterade även vår intervjuguide med relevanta 

följdfrågor så att vi enkelt skulle kunna ta hjälp av med om vi under intervjuerna kände att 

något saknades eller behövde förtydligas. Vi har varit medvetna om vikten av att inte 

försumma relevant information i elevernas svar och hålla oss objektiva utan att ta med egna 

tolkningar som kan påverka resultatet av intervjuerna.  

Vår studie är liten med endast åtta respondenter och resultaten gäller endast för de elever som 

deltagit i just denna studie. Resultatet har då låg validitet och reabilitet, vilket innebär att det 

inte kan generaliseras till andra elever eller miljöer (Göransson & Nilholm, 2009). Göransson 

och Nilholm menar att det är vanligt att forskare frestas av att använda smygrepresentation då 

de presenterar sin forskning, där de generaliserar över kvalitativa resultat och får det att se ut 

som att resultaten gäller för en större grupp än det egentligen gör. Vi har tänkt på detta och 

vinnlagt oss om att framställa hela studien så att den visar vad vi faktiskt gjort. En annan 
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svaghet i en kvalitativ studie, som också gäller för vår studie, är att resultatens kvalité är 

starkt beroende av forskarens erfarenheter, kunskaper och intellekt, enligt Fejes och Thorberg 

(2015).  Mycket av den litteratur vi läst inför uppsatsen ingår på speciallärarprogrammet, 

varför denna och målsättningarna med utbildningen naturligtvis också har påverkat detta 

arbete. Under arbetet har vi också haft handledning vilket förklarligt nog också bidragit till 

uppsatsens utformning och resultat. Förhoppningsvis kan studien uppnå heuretisk kvalitet 

vilket innebär att den kan bidra till en ökad förståelse och ett nytt sätt, för oss och kanske 

andra, att se på verkligheten (Larsson, 2005). Studien skulle då kunna bidra med fördjupad 

kunskap ur ett elevperspektiv som ger möjlighet att mer ändamålsenligt anpassa 

matematikundervisning och stöd för elever i matematiksvårigheter. 

 

4.6. Etiska aspekter 

Att bedriva forskning, även småskaliga forskningsstudier, ställer stora krav på etiskt 

ställningstagande hos forskaren och vi har i vår studie följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

om god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Detta innebär att vi i vår studie har beaktat de 

fyra begreppen; sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. Dessa begrepp innefattar i 

vår studie att elever och föräldrar skriftligen har givit ett skriftligt samtycke till elevens 

medverkan. Eleverna har också informerats, i missivbrevet och vid intervjutillfället, att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Vi informerade 

även om att allt eleverna sade under intervjun var anonymt och att deras identitet inte skulle 

avslöjas. Vi har därför låtit bli att använda elevernas namn och personuppgifter i både 

inspelning, transkribering och i den färdiga studien. Allt inspelat material ska enligt 

Vetenskapsrådets (2017) förvaras säkert samt inte föras vidare och vi kommer därför inte att 

använda materialet i något annat sammanhang än i denna studie.  

Fejes och Thornberg (2015) belyser att forskaren också behöver vara medveten om att det 

råder en asymmetrisk maktrelation under en forskningsintervju då forskaren har bestämt 

ämne och har planerat frågorna samt har tolkningsföreträde. De menar också att det är viktigt 

att hålla sig till det som intervjupersonen faktiskt säger och inte dra för långtgående slutsatser 

om intervjupersonen, genom att exempelvis psykologisera. Kvale och Brinkmann (2014) 

framhåller att denna maktrelation också kan bidra till att den som intervjuas uttrycker det som 

hen tror att forskaren vill höra. Detta var vi väl medvetna om och för att inte öka på 
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maktobalansen ytterligare deltog endast en av oss vid varje intervjutillfälle. Vi var väl 

förberedda och undvek att ställa frågor som skulle kunna upplevas jobbiga för eleven. Vi 

anser liksom Kvale och Brinkmann att intervjuforskning påverkas av en rad etiska 

ställningstaganden som kan liknas vid en balansgång mellan att få tag i betydelsefull 

information och att visa etisk respekt för informantens integritet, vilket vi har tänkt på i 

intervjusituationen. 

 

5. RESULTAT 

Under denna rubrik presenteras resultaten med utgångspunkt i våra två frågeställningar samt 

tolkningar av dessa. Under de två teman som genererades utifrån studiens frågeställningar 

presenterar vi resultaten i identifierade underteman, vilka också illustreras med relevanta 

elevcitat. Elevresultaten sammanfattas sedan i en resultatsammanfattning. Därefter görs en 

analys där vi tolkar studiens resultat i förhållande till systemteori samt det kategoriska- och 

det relationella perspektivet. 

 

5.1. Elevers upplevelser av skolmatematiken och faktorer som påverkat 

deras matematiklärande 

I detta avsnitt presenteras elevernas uppfattningar om matematikämnet och om de faktorer 

som har främjat respektive hindrat deras lärande i matematik. Elevernas upplevelser och vad 

de uppfattat haft betydelse för matematiklärandet är inte lätt att särskilja från varandra, då 

elevernas svar ofta går ihop. Vi redovisar därför resultatet blandat. Resultaten är tematiserade 

i “Elevers upplevelser och uppfattning av skolmatematiken”,  “Matematikundervisningen” 

och “Lärarens betydelse”.  

 

5.1.1. Elevers motivation och lust till skolmatematiken 
Några faktorer som eleverna lyfter som hindrande för deras matematiklärande är att de 

upplever skolmatematiken som svår, tråkig och obegriplig. Att det är svårt menar några 

elever gör så att det är tråkigt vilket i sin tur leder till att de blir omotiverade. Ungefär hälften 

av eleverna upplever att matematikämnet alltid har varit svårt och att de redan i årskurs ett 

kände att de hamnade efter och fick kämpa. Merparten av de övriga anger mellanstadiet som 

en brytpunkt och att svårigheterna sedan bara har ökat.  Flera elever menar dessutom att deras 
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kompisar och även föräldrar har en liknande uppfattning som dem om skolmatematiken och 

några elever påtalar att även deras föräldrar hade svårigheter med skolmatematiken. Två 

elever beskriver så här: 

 

Det är helt enkelt ett svårt ämne. Sedan är det inte så roligt heller, så man är liksom inte så  
jättemotiverad att kämpa heller. Vissa saker är bara helt obegripliga, det är faktiskt mycket som är 
obegripligt i matte. (E8) 
 
Det var väldigt stor skillnad när man gick över från femman till sexan. Då blev det mycket svårare. Det  

               kan ha att göra med att man fick betyg i sexan, men jag känner att det var en väldigt stor övergång... 
Saker är ofta för svåra och det enda matten gör är att bevisa att jag inte kan. Matte är mer svart på vitt 
än andra ämnen och du får veta att du har fel...så det blir jobbigt...Mamma hade också svårt med  
matten, men hon var envis och kämpade. (E5)  
  

 
Majoriteten av eleverna i studien upplever att matematiken var mycket lättare under 

lågstadiet, men att i samband med att den blev mer abstrakt också blev mycket svårare. Även 

ökat eget ansvar för planering och förståelse, betygspress samt oförmåga att se nyttan av 

lärandet påverkar både motivation och hur ämnet upplevs. En elev förklarar: 

 

Från början när det var plus och minus var det inte så svårt. Sedan blev det en massa skumma saker 

som algebra, då blev det svårare. Jag förstår inte vad det handlar om och varför man ska kunna det. 

Jag känner mig omotiverad för jag vet inte varför det är viktigt. (E8) 

 
Andra elever menar att problemet snarare ligger hos dom själva och kopplar arbetslusten till 

hur väl de behärskar olika moment. Följande resonemang belyser detta: 

 
Det beror på, ibland känner jag att åh fy fan. Som nu när vi kör geometri så är det lite enklare, men 
när vi kör med Y och X så känner jag att gud det här kan jag inte. Det är ju så med matte, vissa grejer 
kan man och vissa inte. Så ibland känner jag fy fan jag orkar inte ha matte och ibland känner jag att det  
går väl bra. (E4)  

 
Jag har nog mest fått F för att jag inte varit så engagerad, det är nog det som är problemet. Att jag inte 
är engagerad tror jag är när jag tycker att det är för svårt, då skiter jag i det istället. (E7) 
 

 
Majoriteten av eleverna menar att en hindrande faktor för deras matematiklärande är att de är 

tveksamma till om de kommer att ha användning av det de lär sig i matematik i framtiden. 

Eleverna är särskilt tveksamma till vissa moment i skolmatematiken, så som algebra, och tror 

inte att de kommer att ha någon nytta av detta. Ett fåtal elever säger att matematik är viktigt, 
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men de är samtidigt lite osäkra när de ska förklara vad de ska ha skolmatematiken till. En 

elev säger exempelvis att det kan vara bra att kunna om man ska handla kläder och kan 

procent eller om man ska hålla på med löner. En elev uttrycker sig så här om 

skolmatematiken: 

 

Inget av det jag lärt mig hittills har jag behövt använda egentligen. Räknemetoder och sådant är svårt 
att använda i vanliga situationer, också har man ju räknare i telefonen… Många grejer är onödiga som 
man verkligen inte kommer att använda ifall man inte har ett speciellt yrke. Man skadas inte av att lära  
sig dem, men det är mycket onödig tid. (E2) 

 
 

Alla elever i studien upplevde provsituationen i matematik som jobbig och tung. Flera elever 

anser att ängslan och stress i provsituationen är faktorer som gör så att de presterar sämre på 

prov och inte kan visa sina kunskaper lika bra som på lektioner. Två elever tyckte att de blev 

nervösa av provsituationen i klassrummet då de märker att andra elever blir färdiga snabbare 

eller verkar kunna mer. En elev som blev stressad av provsituationen menar att det svåraste är 

att kunna fokusera under den långa provtiden. Dessa upplevelser belyses i följande elevcitat: 

 
När man sitter i stora klassrummet ser man att alla bara skriver och kan jättemycket och så kan man 
själv inte ens första talet. Då är det jätteskönt att sitta där inne med resursläraren och göra det. Det 
underlättar jättemycket faktiskt, man slipper den där pressen. (E3) 
 
Jag blir mest stressad när det är prov, så då blir det att jag vill göra det så fort som möjligt. Långa prov 
är jobbiga, då skriver jag bara en massa saker för att komma därifrån, för att få gå. När det blir för långt 
orkar jag inte sitta kvar. (E7) 

  
Samtliga elever i vår undersökning hade också klart för sig att man behöver vara godkänd i 

matematik för att bli behörig till gymnasieskolan. Flera av eleverna anser därför att betyget är 

den viktigaste motivationsfaktorn för att de ska anstränga sig i matematik. De poängterar att 

betyget är viktigt men uttrycker inte att det man lär sig i matematik är viktigt inför framtiden. 

En elev säger: 

 

Det jag lär mig är inte jätteviktigt för mig, det som är viktigt för mig är väl att få ett bra betyg i matte…
Det är mer betyget som är viktigt för mig än själva matten, liksom. (E8) 
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5.1.2. Matematikundervisningen 
 
Eleverna i studien beskriver att de har haft en ganska traditionell matematikundervisning 

under sin skoltid som främst bestått av en kort genomgång vilken följts av enskild räkning i 

matematikboken. Eleverna i studien nämner inte att de haft alternativa arbetssätt i matematik 

så som laborationer, grupparbeten eller undersökningar. Endast en elev säger att de någon 

gång har haft laborativt material på högstadiet. Ett par elever säger att de ibland använder 

iPaden på matematiklektionerna för att titta på teorigenomgångar eller göra övningar. 

Samtliga elever uttrycker att tydliga genomgångar är en viktig faktor för deras 

matematiklärande. Flera elever anser dock att genomgångarna i den ordinarie undervisningen 

ofta är för svåra och att de därför inte orkar eller har svårt att hänga med. Detta lyfts i 

följande elevcitat: 

 

Man bara repeterar hela tiden, det är boken och repetera… Nu kan vi använda iPaden till filmer, 
övningar och så, men det gör jag inte. Jag orkar inte. Nej, inget praktiskt material, det är bara boken. 
Jo, små plastkuber när jag var liten...Jag hatar genomgångar. Jag orkar inte lyssna, men när vi går 
igenom igen i “lilla gruppen” då går det bättre att lyssna. (E6) 
 
Det var samma sak varje lektion. Först hade läraren en genomgång och hen förklarade inte alls bra...  
Jag gjorde mitt bästa för att förstå, men jag förstod inte. (E5) 

 
Majoriteten av elever i undersökningen påtalar att arbetsro i klassrummet är en viktig faktor i 

lärmiljön för att de ska kunna lära sig. Eleverna menar att det är en av anledningarna till att de 

gillar att arbeta utanför klassrummet. En elev berättar så här: 

 
Tydliga genomgångar och arbetsro är viktigt för att jag ska lära mig. Om det är stökigt brukar jag 
lyssna på musik i lurarna, då blir det bättre...Det är lättare att koncentrera sig om man får gå ifrån
klassen. (E7) 

 
En annan hindrande faktor för elevernas lärande i matematik är att de jämför sig med 

klasskamraterna och upplever att de är jämförelsevis sämre i matematik än flertalet i klassen. 

Denna upplevelse gör så att eleverna inte vågar komma till tals i undervisningssituationen 

och därför tycker att det är mer givande att ha matematik utanför klassrummet. Vidare tycker 

eleverna att många arbetsuppgifter i klassrummet är för svåra, exempelvis när de arbetar med 

problemlösning i par, och att det då blir svårt att vara delaktig. Detta belyses i följande 

elevcitat: 
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I klassrummet om man inte kan så är det ju alltid något A-barn som kan hela frågan och så vågar man 
inte säga något. Det är därför man är tyst därinne. I lilla gruppen där kan man ju öppna sig och säga om 
man inte förstår någonting. (E3) 

 
 

Någon gång hade vi problemlösning. Då hamnade jag med någon duktig och då löste den problemet, så 
det gav inte mig någonting alls. Jag känner ju att matten i klassrummet är för svår för mig. (E5) 

 
Flera av eleverna i studien tycker att grundboken i matematik är svår och tråkig. Merparten 

uppger att de därför har ett anpassat undervisningsmaterial där de arbetar mot 

kunskapskraven för betyget E, vilket de tycker underlättar matematiklärandet. Några elever 

uttrycker att det framförallt är textuppgifterna, i matematikböckerna och på prov, som är 

svåra att förstå och följa. Ett svårt moment är också att skriftligt redovisa sina lösningar enligt 

några elever. En stor hjälp för dessa elever i lärandet är då att få textuppgifter upplästa och 

möjlighet till muntliga kompletteringar, särskilt på prov. Två elever förklarar så här: 

 

Textuppgifter är svåra...Då behöver jag typ höra ord för ord för att fatta...I lilla gruppen är det bra för 
då kan man få det uppläst...Det är svårt att förklara hur man tänker...Ibland blir det jobbigt att skriva på 
prov, då är det bra att veta att man kan komplettera muntligt. (E1) 
 
Jag har dyslexi och det gör att läsförståelsen blir jobbigare. Ibland missförstår jag lästal, för jag kan 
hoppa över viktiga grejer, och tro att man ska göra något annat än det man ska göra...Det är lättare att 
förklara muntligt. (E2) 
 
 

5.1.3. Lärarens betydelse 

Alla elever i studien anser att matematikläraren har en avgörande betydelse för deras 

möjligheter att lyckas i matematik. Eleverna menar att viktigt för deras lärande är att 

matematikläraren har tydliga genomgångar och är duktig på att förklara. Annat som också 

anses viktigt är att läraren är tydlig och exempelvis säger vad man ska kunna inför prov. 

Läraren får inte heller vara för “mjäkig” utan ska pusha eleverna till att göra ett bra jobb. 

Mycket hänger på läraren, enligt eleverna, och två elever nämner att det är viktigt att ha 

utbildade matematiklärare. Alla elever i studien anser också att en viktig faktor för 

matematiklärandet är att de har en trygg och nära relation till läraren och att läraren är 

inkännande. I detta sammanhang nämner eleverna också att det är viktigt för lärandet att man 

trivs i klassen, vilket även kan kopplas till lärarens ledarskap. Några elever berättar så här:
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Vad jag har haft för lärare har påverkat hela skolgången för mig. Vissa personer tål man nästan inte att 
ha som lärare. Matten har drabbats av vilken lärare jag har haft. När jag hade X kände jag att hen tyckte 
att jag förstörde lite och då är det inte roligt att komma till lektionerna...En bra mattelärare ska ha 
lagom långa genomgångar, som man lär sig mycket på, och de ska kunna hjälpa folk mycket. De ska 
kunna känna av ifall folk vill ha hjälp eller inte...Det är ett problem att vissa lärare inte kan  
genomgångar, utan de är bättre på att bara hjälpa folk. (E2) 

 
Läraren måste vara snäll också om eleven ska fatta, det påverkar. Man måste trivas i klassen, annars 
kanske man tänker på annat. (E1) 

 
En bra lärare ska tycka att det är roligt att lära ut, ha energi och verkligen vilja hjälpa till, för då får man  
drivkraften att plugga...Jag kände mig inte trygg på lektionerna för Y var en sådan lärare som ber en  
svara på frågor utan att man räckt upp handen. Jag satt på genomgångarna och var otrygg och obekväm  
och var rädd att hen skulle fråga mig...trivsel och goda relationer i klassen är jätteviktigt och att  
klasskompisarna inte kommenterar om man inte kan, “Oj, kan du inte det där?”. (E5) 

 
 

5.2. Elevers upplevelse av extra anpassningar och särskilt stöd 

I detta avsnitt presenteras elevernas upplevelser av de extra anpassningar och det särskilda 

stöd de har fått under grundskoletiden med avseende på inkluderingsbegreppet. Resultaten är 

tematiserade i “Stöd och anpassningar i klassrummet” och “Stöd och anpassningar utanför 

klassrummet”. 

 

5.2.1. Stöd och anpassningar i klassrummet 

Av de tillfrågade eleverna uppger samtliga att de får stöd i klassrummet. Stödet har dock sett 

olika ut. Gemensamt för flertalet är att de har erbjudits anpassat material, till exempel en 

lättare bok eller att antalet uppgifter är begränsat i förhållande till andra elevers. Även 

lathundar som till exempel multiplikationstabellerna nämndes. När de räcker upp handen får 

de oftast hjälp, men då det i klassrummet alltid finns andra elever som också vill ha lärarens 

uppmärksamhet blir det mycket väntetid. Flera elever anger att de bara arbetar när läraren är 

bredvid dem. Just det stora antalet elever i klasserna upplevs som ett problem av samtliga 

elever, några uttrycker det så här: 

 

Så man får precis hjälp och så måste hon springa till nästa så man får typ ingen hjälp för det är så 
många som behöver. Läraren hinner inte med även om den vill. (E6) 
 
Och jag är oftast inte sådan att jag går vidare till nästa uppgift själv. Jag tänker direkt att det här 
kommer jag heller inte fatta och då sitter jag bara och väntar på läraren. (E4) 
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Flertalet elever har också erfarenhet av att specialläraren/resursläraren är med i klassrummet 

under vissa lektioner. Genomgående för alla elever är att de inte ser några fördelar med att 

stöd av denne ges i klassrummet. De anser samtliga att de hellre tar emot stödet utanför 

klassrummet. En elev säger visserligen att det är bra med två lärare som man kan kan be om 

hjälp, men eleven föredrar ändå att gå ut ur klassrummet. Vanliga anledningar till att de helst 

går ut är att det är pratigare i klassrummet och att undervisningen sker för snabbt. En elev 

trivs inte heller med att få stöd i klassen och vill hellre ha det i ett mindre sammanhang. 

Eleverna uttrycker det så här: 

 
Det är fortfarande lika mycket prat runt omkring när man är i klassrummet med specialläraren, och då 
blir det svårt att koncentrera sig. (E7) 
 
Det går mycket snabbare i klassrummet. Då hinner man inte alltid med att förstå. Och sen ska man helt 
plötsligt jobba själv. (E1) 
 
I klassrummet sitter kanske specialläraren bredvid en eller lite bakom en och det gillar jag inte. Jag vill 
hellre att specialläraren ska hjälpa mig i ett annat rum, det är inte pinsamt inför kompisarna...Jag klarar 
inte av att sitta i ett klassrum, det är trångt och drygt. (E2) 
 

 
Samtidigt poängterar flera av eleverna vikten av att få anpassade uppgifter och tidigt stöd. En 

elev ser tillbaka på sina tidigare år och konstaterar: 

 
Jag tror att det hade varit bra om de (skolan) hade upptäckt tidigare att jag inte har så lätt som alla 
andra i matte och att jag hade fått stöd då jag var yngre. Jag har nog missat en del för att jag skrev av 
alla andra, det gjorde jag jättemycket när jag var liten. Det hade varit roligare om jag fått uppgifter som 
jag själv hade klarat av, då är det ju faktiskt roligt. (E5) 

 
 

 
5.2.2. Stöd och anpassningar utanför klassrummet 

Samtliga intervjuade elever har fått eller får stöd utanför klassrummet. De är också 

genomgående positiva till detta stöd och flertalet uppger att de inte ser några nackdelar med 

det. De anser att stöd utanför klassrummet blir mer effektivt då läraren får mer tid för den 

enskilda eleven. Andra fördelar som nämns är att man arbetar tillsammans, snabbare och 

tydligare respons samt att det helt enkelt känns bättre. Några exempel på hur eleverna 

uttrycker detta:  
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Det har hjälpt mig jättemycket. Tagit bort att det känns jobbigt med matte. Nu vet jag att jag får hjälp 
hela vägen. Det är så skönt under proven också, att göra dem i liten grupp. Det känns som man har en 
extra chans. Eftersom man inte är den bästa liksom. (E3) 

 

Då kan läraren lägga mer tid på en och man får den hjälp man behöver. Och sen är det tryggt att sitta 
några stycken med en lärare, än i ett helt klassrum. Man får mer noggrann hjälp liksom. Och lite hela 
tiden. Och repetition när det behövs. (E6) 

 
En elev uppger dock att hen inte alltid uppskattat stöd utanför klassrummet. 
 

I 3-4:an fick jag stöd i en grupp med folk som inte ville jobba, som inte betedde sig bra eller var dåliga. 
Det varierade mellan 5-10 personer i gruppen. Det hjälpte inte mig att gå i den gruppen, det blev ingen 
skillnad. (E2) 

 
 

Samtliga elever upplever att det stöd de får av speciallärare/resurslärare, enskilt eller i liten 

grupp, hjälper dem. De vill ha arbetsro, direkt respons, uppmuntran, repetition och möjlighet 

att fråga läraren utan att andra hör. De poängterar att de vill fortsätta få stöd av 

speciallärare/resurslärare och att de vill ha stödet utanför klassrummet. Möjligheten att få 

göra prov i liten grupp samt möjlighet att komplettera prov muntligt nämns också som viktigt 

av flera stycken. Även lathundar och miniräknare anses vara till god hjälp. Några nämner att 

det är viktigt att ämnesläraren och specialläraren/resursläraren har kontakt och pratar med 

varandra om vad som händer både i klassrummet och inne hos specialläraren/resursläraren. 

Ingen av eleverna uppger att de mår dåligt eller känner sig utpekade för att de tar emot stödet 

utanför klassrummet. Ett par elever beskriver dock att detta har med ökad ålder och mognad 

att göra.  

 
Jag känner mig inte dum inför klassen när jag går iväg, jag bryr mig inte. I sexan tror jag att jag kanske 
hade tyckt att det var pinsamt att gå iväg. I 3-4:an tyckte jag att det var skönt att vara i klassrummet, 
eftersom vi inte jobbade då, men jag tror nu att det hade varit bättre för mig att gå iväg. (E7) 

 
I sjuan fick jag stöd utanför klassrummet av speciallärare. Jag hade väldigt dåligt självförtroende då 
och tyckte nog att det var lite jobbigt i början. Men jag tyckte också att det var bra för jag räknade mera 
och fick mera gjort. I nian har jag bättre självförtroende och tycker inte att det är pinsamt eller så. (E5) 

 

Eleverna hade svårt att se några nackdelar med att få stöd utanför klassrummet. Efter 

funderingar nämndes att de ibland missar saker som händer i klassrummet och att proven kan 

innehålla svårare uppgifter än vad de arbetat med när de fått stöd utanför klassrummet. 
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5.3.  Resultatsammanfattning  

I det här avsnittet presenteras kortfattat det resultat som vuxit fram utifrån de två 

frågeställningarna. 
I första frågeställningen har elevernas syn på skolmatematiken samt vad som påverkat deras 

matematiklärande utforskats. Resultatet visar att det finns flera samverkande faktorer hos 

eleven, i elevens kontext och i skolans lärmiljö som har haft påverkan. Faktorer som eleverna 

lyfter som hindrande i matematiklärandet är låg motivation, att ämne är svårt och tråkigt, att 

de har svårt att se nyttan av lärandet, ängslan och stress i provsituationen, dålig arbetsro och 

tidsbrist hos läraren. Negativa attityder till ämnet från kompisar och föräldrar anser vi även 

har haft inverkan på elevernas motivation. Studien visar också att ett högt 

undervisningstempo och brister i elevernas grunder har ställt till problem när matematiken 

blivit allt mer komplex. 

Framgångsfaktorer för matematiklärandet som speciellt lyfts av eleverna är tydliga 

genomgångar och förklaringar samt en god och trygg relation till läraren. Eleverna säger 

också att de vill ha godkänt betyg i matematik, vilket har påverkat viljan att kämpa. 

Resultatet i studien visar också att viktiga faktorer för elevernas lärande har varit att 

undervisningen tagit hänsyn till elevernas förkunskaper, att de haft anpassat material samt 

möjlighet till repetition och stöttning.  

I andra frågeställningen har elevers upplevelse av extra anpassningar och särskilt stöd 

utforskats och det framkommer i resultatet att eleverna har ganska lika erfarenheter. Flertalet 

erfarar att matematikundervisningen blev svår i och med övergången mot den mer abstrakta 

matematiken, för många inträffade detta under mellanstadiet. De har ett gemensamt intryck 

av ökad svårighetsgrad då och större krav på individen vad gäller tempo och arbetsinsats. 

Samtliga elever har fått någon form av stöd och anpassningar i klassrummet. Det är då oftast 

ämnesläraren som ansvarar för och genomför dessa. Det vanligaste förekommande var 

anpassat material i form av speciellt utformat läromedel som fokuserar på den mer 

grundläggande matematiken. En speciallärare/resurslärare kopplad till klassen kunde också 

ingå i det stöd och anpassningar som gavs i klassrummet. Trots detta upplevde eleverna ofta 

matematikundervisning i klassrummet som ineffektiv. Många vill ha hjälp och väntetiden blir 

därför ofta lång, det blir dessutom ofta stökigt när många sitter och väntar. Den verkliga 

matematiktiden blir därför betydligt kortare än vad som står på schemat. Några elever 
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nämnde att i klassrummet jämförde man sig ofrivilligt med andra och att man då ofta kände 

sig sämre. Samtliga elever såg möjligheten att få undervisning av speciallärare/resurslärare 

utanför klassrummet som positivt. Flera elever beskrev hur deras totalupplevelse av 

matematikämnet ändrats till det bättre tack vare detta. De såg därför fördelar med att få arbeta 

utanför klassrummet tillsammans med specialläraren/resursläraren. Relationen till denne 

ansågs också mycket viktig. Att känna trygghet, både med läraren och andra elever, att våga 

fråga om man inte förstår och att bli pushad till rätt nivå var ytterligare faktorer som angavs 

som viktiga av eleverna. Andra fördelar med att få stöd utanför klassrummet som nämndes 

var arbetsro, repetition, möjlighet att komplettera prov muntligt samt direkt återkoppling.  

 

5.4. Resultatanalys utifrån teoretiska utgångspunkter  
För att få en djupare förståelse av de resultat som framkommit i vår studie analyserar vi dem 

här utifrån de teoretiska utgångspunkter som presenterades under Forskningsfält; systemteori 

samt det kategoriska- och det relationella perspektivet.  
Utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori (Bronfenbrenner, 1979) kan vi finna 

förklaringar till undersökningens resultat på alla fyra nivåer och även se att nivåerna har stor 

inverkan på varandra. Med utgångspunkt i studiens två frågeställningar kopplar vi resultaten 

till mikro-, meso-, exo- och makrosystemet. 

I mikrosystemet kan vi anta att kompisar och föräldrar har haft påverkan på elevernas 

motivation i matematik, detta då eleverna påtalar att både deras kompisar och föräldrar har 

ungefär samma uppfattning som dem om skolmatematiken. Det kan exempelvis bli svårt för 

skolan att motivera eleverna att lära sig algebra om föräldrarna anser att detta är onödig 

kunskap. I detta fall ligger då problemet i mesosystemet eftersom samspelet mellan 

mikronivåerna, hem och skola, motverkar varandra. Enligt Bronfenbrenner (1979) är 

familjen det mikrosystem som har störst påverkan på barnet och i exemplet ovan kan därför 

föräldrarnas inställning leda till motstridiga uppfattningar hos eleven.  

I mikrosysytemet kan vi även finna andra förklaringar till att eleverna har haft svårigheter 

med skolmatematiken så som brister i kognitiva förmågor eller neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. En elev berättar exempelvis att hen har dyslexi och en annan att hen 

har stora svårigheter att fokusera under långa matematikprov. 
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En faktor på mesonivå som har betydelse för elevernas lärande i matematik är hur väl 

samarbetet mellan matematikläraren och specialläraren fungerar. Två elever i studien belyser 

att det är viktigt att dessa har en bra kommunikation så att det finns en röd tråd mellan det 

som görs i klassrummet och i stödundervisningen.  

I exosysytemet finner vi flera faktorer som har haft en negativ inverkan på elevernas lärande i 

matematik. Eleverna berättar exempelvis att de går i stora klasser där många behöver hjälp, 

att det har varit dålig arbetsro på lektionerna, att matematiken blev svår vid övergången till 

6-9:an, att tempot i undervisningen är för högt så att de inte hinner förstå, att de har haft 

många vikarier samt att undervisningen har varit enformig, svår och tråkig. 

I exosystemet kan även andra saker, som hur skolan organiserar extra anpassningar och 

särskilt stöd eller hur elevernas schema ser ut, ha påverkat elevernas lärande i matematik. 

Flera övergripande faktorer som har påverkat elevernas möjligheter att lyckas i matematik, 

men inte direkt har belysts i intervjustudien, kan kopplas till makrosystemet. En sådan faktor 

är grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) som har stor påverkan på det ämnesinnehåll som 

tas upp och på de förmågor som tränas i matematikundervisningen. Eleverna tycker 

exempelvis att algebra är onödigt och svårt, men det ingår i kursplanen i matematik och i 

kunskapskraven för betyget E. På makronivå finner vi även de nationella ämnesproven i 

matematik, vilka även påverkar undervisningen och betygssättningen i skolan.  

I makrosystemet återfinns också attityder och värderingar till exempelvis skolmatematiken 

vilket kan ha påverkat eleverna i deras uppfattningar, som att skolmatematiken är svår. Hur 

specialpedagogiken på skolorna ser ut och bedrivs påverkas även av en rad faktorer på 

makronivå så som nationella lagar och riktlinjer samt internationella överenskommelser. 

Samtliga elever i studien ansåg att det var bättre att få stöd i matematik utanför klassrummet i 

ett mindre sammanhang med resurslärare eller speciallärare, vilket går stick i stäv med 

skollagen (SFS2010:800) där det betonas att stödet främst ska ges i elevens ordinarie 

undervisningsgrupp. Intentionerna i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) är 

också att alla elever ska undervisas tillsammans med en inkluderande undervisning i klassen 

och att exkluderande särlösningar bör undvikas. Å andra sidan har skolan även att förhålla sig 

till FNs barnkonvention (UNICEF, 1989) där det fastställs att barnet har rätt att bli lyssnad på 

i frågor som rör barnet. Med hänsyn till det sistnämnda skulle då elevens önskemål om stöd i 

matematik utanför klassrummet kunna bli en lämplig åtgärd. 
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Utifrån detta finner vi i analysen att det finns faktorer på alla fyra nivåer i Bronfenbrenners 

ekologiska systemteori som enligt intervjustudien har haft inverkan på elevernas lärande i 

matematik. Vi ser också i analysen att de olika delsystemen/nivåerna har haft inverkan på 

varandra. 
Hur skolan organiserar elevernas stödåtgärder påverkas av vilken syn som finns kring elevens 

svårigheter, om skolan har ett kategoriskt eller relationellt synsätt. Eleverna i vår studie har 

fått stöd och anpassningar både i och utanför klassrummet, både enskilt och i mindre grupp.  

I klassrummet inser vi att elevernas förutsättningar har setts ur ett relationellt perspektiv då 

det har gjorts förändringar i omgivningen i syfte att förändra elevens möjligheter att nå 

kunskapskraven, som till exempel insatt speciallärare/resurslärare, anpassat material och 

lathundar. Eleverna tycker sig ha en bra relation med sina ämneslärare vilket tyder på att även 

dessa ser vikten av gemenskap och kontaktskapande med eleven som nödvändigt för att 

skapa en fungerande undervisning. Vi anser att detta också talar för att lärarna har ett 

relationellt arbetssätt. Dock uppfattar vi att elevernas syn på undervisningen i klassrummet 

också kan härledas till ett kategoriskt perspektiv. De ser att det finns många elever i behov av 

hjälp i samma grupp och de upplever att de själva behöver extra mycket stöd och enskilda 

insatser. Sammantaget gör detta att det är svårt för lärarna att räcka till och eleverna i vår 

studie upplever att de drabbas hårt av detta. Inkluderingen fungerar därför inte fullt ut trots 

goda intentioner. Eleverna påtalade också att de blev stressade och blockerade när de skrev 

prov och att detta påverkade deras prestation negativt. Ur ett relationellt perspektiv uppstår då 

svårigheter i mötet med olika omständigheter i utbildningsmiljön, där provsituationer kan ses 

som ett sådant. Eleverna upplevde en lättnad när provsituationen flyttades till ett mindre 

sammanhang med specialläraren/resursläraren. Relationen med denne ansågs bidra till att 

stressen minskade. 

Utanför klassrummet handlar det för våra elever om individuella insatser som sker när eleven 

lämnar den ordinarie undervisningsmiljön. Enligt eleverna blir arbetet då mer effektivt vilket 

ökar deras möjlighet att nå kunskapskraven i matematik.  Utifrån detta kan vi tyda ett 

kategoriskt perspektiv, där specialläraren/resursläraren fyller i där den vanliga 

undervisningen inte räcker till. Svårigheterna anses ligga hos eleven och inte i elevens miljö. 

Men utifrån elevernas resonemang kan vi även se tecken på ett relationellt perspektiv, som 

grundar sig på relationen mellan olika faktorer som ämnesläraren, 

specialläraren/resursläraren, den fysiska miljön samt undervisningsgruppen. Mötet mellan 
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eleverna och omgivningen, vad gäller förväntningar, förutsättningar, möjligheter, åtgärder 

och kunskapskrav, verkar ha undersökts och anpassats. Ur ett kategoriskt perspektiv skulle 

stödet utanför klassrummet ha skett utan närmare analys om vad som skulle kunna vara 

problemets orsak. Våra resultat pekar också på att det finns individuella intressen hos 

eleverna som bidrar till utvecklingen mot ett relationellt perspektiv. Samtliga elever i vår 

studie anser exempelvis att specialläraren/resursläraren och hur bra och trygg interaktionen är 

med denne har stor inverkan på deras möjligheter att lyckas med matematiken. Genomgående 

har eleverna en bra relation med sina respektive speciallärare/resurslärare och de anser att de 

tillsammans med denne har större möjlighet att påverka och få uppgifter som är på rätt nivå 

än de har i klassrummet. Vi uppfattar därför att specialläraren/resurslärarens bemötande och 

vilja att skapa en relation hjälper eleverna att bli delaktiga i sitt lärande.  

Vi tolkar eleverna som att det är nödvändigt med respekt i deras relation till ämneslärare, 

speciallärare/resurslärare och även klasskamrater. Eleverna är dessutom tydliga med att det är 

viktigt att specialläraren/resursläraren har ett nära samarbete med ämnesläraren, vi ser detta 

som att eleverna uppskattar ett relationellt arbetssätt även lärarna sinsemellan. En 

förutsättning för detta, anser vi, är att lärarna har ett mer relationellt perspektiv.  

Sammanfattningsvis ser vi dock i analysen att eleverna främst relaterar sina svårigheter till ett 

kategoriskt perspektiv och att de i liten utsträckning ser förklaringar till sina upplevelser 

utifrån ett relationellt perspektiv. Vi tolkar det inte heller som att eleverna ser att deras 

upplevelser av skolmatematiken kan ha påverkats av olika faktorer på olika systemnivåer i 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori så som kursplanen i matematik eller föräldrarnas 

inställning. 

 

6. DISKUSSION 

I denna kvalitativa studie har vi intervjuat 8 högstadieelever som av sina matematiklärare 

bedöms ha svårigheter att nå kunskapskraven för betyget E i matematik. Syftet med studien 

var att undersöka hur dessa elever har upplevt skolmatematiken samt de extra anpassningar 

och det särskilda stöd de fått utifrån inkluderingsbegreppet. Vi har valt detta syfte då vi 

tycker att det är viktigt att se problemet ur ett elevperspektiv då så många elever har 

svårigheter att nå kunskapskraven i matematik. Vi tror att denna studie kan ge oss förståelse 

som kan hjälpa oss som speciallärare i arbetet med att förbättra lärmiljön så att fler elever får 
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möjlighet att lyckas i matematik. Vi tror också att elevernas erfarenheter kan hjälpa oss att 

hitta flexibla lösningar för elever i matematiksvårigheter.  

I denna del av studien diskuterar vi först metodval och kvalitetskriterier. Sedan följer en 

resultatdiskussion där vi redogör för våra resultat utifrån studiens syfte och två 

frågeställningar i relation till vår teoretiska bakgrund. Avsnittet avslutas med förslag till 

vidare forskning och avslutande reflektion. 

 

6.1. Metoddiskussion  

Vår studie har en kvalitativ ansats då vi vill beskriva matematiksvårigheter utifrån elevers 

egna upplevelser. Resultatet och resultatdiskussionen har därför satts in i ett elevperspektiv, 

vilket också utgör studiens referensram. Då intervjupersonerna är ungdomar och då de 

intervjuades om ett ämne som kan upplevas som känsligt valde vi att börja samtalet med 

några mindre känsliga öppningsfrågor. Alla intervjuerna spelades in och har sedan 

transkriberats. Detta gav oss möjlighet att i efterhand gå tillbaka och analysera elevernas 

förklaringar vid ett senare tillfälle. Vi var hela tiden medvetna om att vetskapen om att det 

man säger spelas in kan verka distraherande och påverka elevernas svar. Vi upplevde 

emellertid inte att eleverna fäste någon större vikt vid detta utan att de var avslappnade samt 

svarade öppenhjärtigt och engagerat på frågorna. Vi är också medvetna om att barn i 

intervjusituationer gärna vill ”svara rätt”, något som kan förstärkas då de kan ha vissa 

föreställningar av vad meningen med granskningen är. Vi var därför noga med att 

upprätthålla en professionell intervjuarroll och undvek att uttrycka subjektiva omdömen om 

det som eleverna talade om, oavsett om det var positivt eller negativt.  

Valet av metod fungerade bra då samtliga intervjuade elever var positiva till att delta samt att 

de både ville och vågade prata öppet om sådant som kan upplevas som laddat. 

Intervjumetoden gav en flexibilitet kring frågeställningarna som vi upplever bidrog till att ge 

oss en komplex helhetsbild och betydelsefulla insikter. Eleverna verkade tycka om att få 

beskriva sina upplevelser och att bli lyssnade på, varför intervjusituationen även kan ha varit 

berikande för dem. Vår intervjuguide var för oss en trygghet, men ofta utvecklades innehållet 

av eleverna själva. I vilken grad forskaren följer upp och klargör meningen med 

intervjupersonens svar, tolkar svaren under själva intervjun och kommunicerar tolkningen 

med intervjupersonen är ett viktigt kvalitetskriterium för en god forskningsintervju, enligt 
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Kvale och Brinkmann (2014), som vi försökte följa genom att vara fokuserade under 

intervjuerna.  

Vid kvalitativa forskningsmetoder kan reliabilitet och validitet användas för att avgöra hur 

pålitligt resultatet är och hur noggrant studien har genomförts (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vi menar att detta inte är helt enkla begrepp att använda för att avgöra kvalitén på vår studie. 

Särskilt reliabiliteten blir enligt oss låg då studien inte kan göras om med samma elever och 

om man upprepar studien med andra elever blir resultatet förmodligen ett annat. Validiteten i 

studien bedömer vi dock som högre då vi tycker att studien mäter det den var avsedd att mäta. 

Detta menar vi kunde uppnås då eleverna var insatta i det vi ville undersöka och då vi fick 

tydliga svar på våra frågeställningar ur ett elevperspektiv. Med begreppet 

smygrepresentativitet menas att man felaktigt resonerar som om urvalet i en studie 

representerar en större grupp än vad det verkligen gör genom att man smyger in felaktiga 

generaliseringar  i texten (Göransson & Nilholm, 2009). Då vår  studie utfördes på ett litet 

antal elever har vi varit noga med att inte göra några generaliseringar till större grupper. Vi är 

väl medvetna om att resultatet hade sett annorlunda ut med andra elever eller om urvalet varit 

större. 

Våra egna erfarenheter och kunskaper har haft betydelse för hur intervjuerna fortlöpte samt 

för hur tolkningen och analysen av resultatet ser ut. En annan person med en annan erfarenhet 

hade troligtvis gjort på ett annat sätt och kanske sett andra saker än vad vi gjorde. Vi har 

heller inte tagit hänsyn till andra faktorer hos eleverna som kan ha påverkat resultatet så som 

kön, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller socioekonomiska bakgrund, vilket också 

kan ses som en svaghet i studien. En brist är även att vi inte har tagit hänsyn till faktorer i 

lärmiljön, så som att eleverna har gått i stora och kanske stökiga klasser, vilket också kan ha 

påverkat studiens resultat.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

Under denna rubrik diskuterar vi våra resultat utifrån våra två frågeställningar och kopplar 

dessa till avsnittet Forskningsfält. Resultaten diskuteras under rubrikerna “Elevernas 

upplevelse av skolmatematiken och faktorer som har påverkat deras matematiklärande” och 

“Elevernas upplevelse av de extra anpassningar och det särskilda stöd de fått i matematik 

med avseende på inkluderingsbegreppet”. 
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6.2.1. Elevernas upplevelse av skolmatematiken och faktorer som har 

påverkat deras matematiklärande 

Eleverna i vår studie är ingen homogen grupp och det kan finnas flera olika förklaringar till 

deras upplevelser av skolmatematiken. Studien visar dock att eleverna har en likartad syn och 

samtliga anser att skolmatematiken är svår, tråkig och att mycket av det man lär sig är onödig 

kunskap. 

Varför skolmatematiken på högstadiet upplevs som svår är komplext och eleverna förklarar 

det på olika sätt. En elev berättar exempelvis att hen skrev av sina kompisar jättemycket när 

hen var yngre, vilket är en ineffektiv inlärningsstrategi som kan leda till svårigheter när 

skolmatematiken blir mer komplex. Lunde (2011) påpekar även att tidigare “räknehål” kan 

visa sig som en plötslig stagnation i matematikutvecklingen i årskurs 3 till 4 när 

komplexiteten i matematiken utvidgas. Flera elever i studien säger också att de har fått lite 

gjort i klassrummet, då de ofta tyckt att saker varit för svåra eller att undervisningen gått för 

fort fram, vilket vi tror har bidragit till dessa elevers matematiksvårigheter. Sjöberg (2006) 

menar att just elevers låga arbetsinsats på matematiklektioner är en vanlig anledning till att 

elever får matematiksvårigheter. 

Något som stack ut i studien var att flertalet elever ansåg att algebra var särskilt svårt och att 

de inte såg någon mening med detta. Utifrån elevernas beskrivningar tolkar vi det som att 

eleverna hade en vag uppfattning om variabelns betydelse, vilket kan ha hindrat deras 

fortsatta lärande i algebra. Olteanu (2016) påpekar precis detta, att en vag uppfattning av 

begreppet variabel kan leda till svårigheter vid övergången från aritmetik till algebra. Det kan 

även finnas läroplansrelaterade hinder som gör att elever med långsam inlärning får problem, 

då de inte hinner lära sig och bearbeta stoff avsett för en viss årskurs, vilket leder till gradvis 

utslagning av dessa elever i matematik (Häggblom, 2000). Detta kan vara en förklaring till att 

flera elever upplevde att matematiken blev svår vid övergången från 5:an till 6-9:an.  

Resultatet i studien visar också att flera elever tycker att skolmatematik alltid har varit svår 

och att de ofta fått bekräftat i undervisningen och på prov att de är dåliga i matematik. Vi tror 

liksom Häggblom att misslyckanden i matematik ofta leder till en nedåtgående spiral som är 

svår att bryta medan framgångar istället stärker självbilden och ökar motivationen att lära 

mera. Vi tycker därför liksom Waddlington och Waddlington (2008) att det är särskilt viktigt 

för elever i matematiksvårigheter att få göra prov i en stressfri miljö, och att de exempelvis 
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får provet uppdelat i delar, för att undvika misslyckanden som kan leda till 

matematikängslan.  

Eleverna i studien beskriver matematikundervisningen under skoltiden som tråkig och 

enformig, vilket vi menar delvis kan förklara deras låga arbetsinsats. Vi anser liksom flera 

forskare (Boaler, 2011; Olteanu, 2016; Sjöberg, 2006; Wadlington och Wadlington, 2008) att 

om fler elever ska ges möjlighet att lyckas i matematik behöver undervisningen förändras så 

att den upplevs mer meningsfull och intressant vilket kan ske med större variation, samarbete 

och vardagsnära problemlösning. 

Elevernas låga arbetsinsats och låga motivation kan även relateras till den inre egenskapen 

“grit” som Klingberg (2016) hävdar är den faktor som har störst betydelse för 

träningsframgång i exempelvis matematik. Klingberg betonar att intresse eller känslan av att 

någonting är meningsfullt har positiv inverkan på en persons grit, varför vi tycker att det vore 

önskvärt att eleverna fick uppleva detta i relation till matematikundervisningen. Vi tolkar 

resultaten som att den viktigaste motivationsfaktorn för eleverna i studien är att de vill uppnå 

betyget E, för att bli behöriga till gymnasieskolan. Enligt Klingbergs resonemang tror vi inte 

att betyget skapar tillräcklig motivation, då intresset och känslan av att det är meningsfullt 

inte finns, vilket vi tror har påverkat eleverna i studien negativt vad gäller deras aktivitetsnivå 

i matematik. 

Flertalet elever i studien påpekar att de har samma syn som sina föräldrar på skolmatematiken 

och att föräldrarna också hade svårigheter i ämnet. Sjöberg (2006) anser att elever i 

matematiksvårigheter ofta är mer beroende av sin hemmiljö än andra elever vad gäller 

utvecklingen i matematik. Om föräldrarna exempelvis säger att de också var dåliga i 

matematik kan detta vara huvudorsaken till elevernas problem. Utifrån Sjöbergs resonemang 

kan vi anta att föräldrarna har haft stor inverkan på elevernas uppfattningar om 

skolmatematiken och därmed även påverkan på elevernas möjligheter att lyckas i ämnet. 

Flertalet elever i studien tillmäter matematikläraren avgörande betydelse för deras 

möjligheter att lyckas med skolmatematiken. Detta stämmer väl överens med Blomgren 

(2016) som belyser att elever har höga krav på sina matematiklärare vad gäller 

ämneskompetens och relationsförmåga. Eleverna i studien påtalar att en förtroendefull 

relation till matematikläraren är viktigt för deras lärande samt att läraren visar respekt för 

elevens integritet. Vidare menar eleverna att en bra lärare ska vara duktig på att förklara och 

kunna ha tydliga genomgångar på rätt nivå. Bergqvist m.fl. (2010) belyser att 
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kompetensaktiviteterna är högre vid lärarledd undervisning jämfört med när eleverna arbetar i 

matematikboken, varför vi tolkar det som att just tydliga genomgångar har varit viktiga för de 

intervjuade elevernas lärande. 

Sammanfattningsvis förklarar eleverna i studien sina matematiksvårigheter främst med brister 

hos dem själva , så som att de inte är motiverade att kämpa. Flera elever anser också att 

svårigheterna har legat i relationen till läraren, men i övrigt ser de inte att deras upplevelser 

kan vara resultat av brister i lärmiljön så som dålig arbetsro i klassrummet. Vi är medvetna 

om att det även finns flera andra faktorer som kan ha påverkat elevernas upplevelser av 

skolmatematiken som inte kommer fram i vår studie. Exempel på sådana faktorer är hög 

skolfrånvaro, socioekonomisk bakgrund och understimulering i förskoleåldern (Lunde, 

2011). 

 

6.2.2. Elevernas upplevelse av de extra anpassningar och det särskilda stöd 

de fått i matematik med avseende på inkluderingsbegreppet 

Eleverna i vår studie berättade att de har fått och får särskilt stöd och extra anpassningar både 

i och utanför klassrummet. I klassrummet är det oftast ämnesläraren som ansvarat för stöd 

och anpassningar, utanför klassrummet har stöd och anpassningar utförts tillsammans med 

speciallärare/resurslärare, enskilt eller i liten grupp. Att ta emot stöd utanför klassrummet var 

det som eleverna ansåg var vanligast.  

Samtliga elever upplevde undervisningen i klassrummet som ineffektiv och jobbig på grund 

av att de inte fick tillräckligt med hjälp samt att de då jämförde sig med andra “duktigare 

elever”. Detta gjorde att de kände sig sämre vilket ledde till lägre motivation och självkänsla. 

Samtliga elever har istället upplevt att stöd och anpassningar utanför klassrummet varit mer 

givande. Deras upplevelse motsäger helt Perssons (2008) åsikt att elever i 

matematiksvårigheter kommer att känna sig exkluderade och annorlunda om de måste lämna 

det vanliga klassrummet. Eleverna säger sig varken vara utpekade eller må dåligt av att lämna 

den ordinarie undervisningen. Inte heller Skolinspektionens (2014) påpekande att särskiljande 

lösningar ökar risken för stigmatiseringseffekter och negativ påverkan på elevers självbild 

och motivation passar in på eleverna i vår studie. Tvärtom påtalar flera hur deras 

totalupplevelse av matematikämnet har ändrats till det bättre sedan de fått stöd utanför 

klassrummet, att de hinner med att förstå för att specialläraren/resursläraren har mer tid för 

39 



 

dem. Eleverna beskriver också att de uppskattar det lugn och ro samt den snabba 

återkopplingen som arbete utanför klassrummet innebär. Det överensstämmer med det 

Sjöberg (2006) hävdar, att elever i behov av stöd också är i behov av lugn och ro och att det 

därför är fördelaktigt för matematikinlärningen om de undervisas i mindre grupp. Flera av 

eleverna säger sig uppskatta att de får undervisning precis “där de ligger”. Detta är förenligt 

med vad Butterworth och Yeo (2010) och Sjöberg (2006) menar ger framsteg för elever i 

matematiksvårigheter, nämligen att undervisas på exakt rätt svårighetsnivå utanför det 

ordinarie klassrummet. Flera av eleverna visade på ett långvarigt dåligt självförtroende i 

matematik, men klargjorde att specialläraren/resursläraren, och relationen till denne, hjälpt 

dem  och påverkat deras helhetsupplevelse av ämnet, inklusive stöd och anpassningar, 

positivt. Även relationen och samarbetet med ämnesläraren uppgavs av några som betydande 

för detta. Sammantaget tolkar vi detta som att att eleverna själva här har ett relationellt 

perspektiv och att även lärarna, som lyckats anpassa undervisning och stoff till skilda 

förutsättningar hos eleverna, har det (Persson, 1998). Vi anser också att självförtroende och 

inre motivation har stor betydelse för matematikinlärningen och att både 

speciallärare/resurslärare och ämneslärare därför har en betydande roll när det gäller hur stöd 

och anpassningar upplevs. Även enligt Boaler (2011) och Wettergren (2013) är läraren och 

dennes kompetens mycket betydelsefull när det gäller insatser. Vi förstår av eleverna att det 

är viktigt att stödinsatserna upplevs meningsfulla och sammanhängande och att de inte blir 

ytterligare en arbetsbörda. Av detta drar vi slutsatsen att ett samarbete mellan 

specialläraren/resursläraren och ämnesläraren är nödvändigt, vilket också påtalas av 

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnússon och Nilholm (2015), Barton-Arwood och Da Fonte 

(2017) samt Ajdinski (2007). Vi ser att ett gott samarbete mellan speciallärare/resurslärare 

och ämneslärare, där de gemensamt planerar undervisningen samt gemensamt utför den 

formativa bedömningen bidrar till att utveckla både undervisning, stöd, anpassningar, 

motivation och förståelse hos eleverna. Dessutom minskar elevernas stress med vetskapen om 

att de förmågor de visar hos specialläraren/resursläraren också kommer med i ämneslärarens 

slutgiltiga bedömning. Enligt det relationella perspektivet ska fokus ligga på att hitta och 

utföra de pedagogiska och strukturella åtgärder som behövs för att eleven ska få en så bra 

skoltid och ett så effektivt lärande som möjligt (Ahlberg, 2015). 

Eleverna i vår studie var entydigt positiva till att lämna den ordinarie undervisningen, vilket 

det inte går att dra några generella slutsatser av på grund av studiens småskalighet. Resultatet 
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visar möjligen att matematiksvårigheter är ett komplext begrepp och att orsaker samt stöd och 

anpassningar alltid bör ses i ett större sammanhang, vilket i sig stämmer väl överens med 

aktuell forskning (Boaler, 2011; Lunde, 2011; Sjöberg, 2006). Som speciallärare måste man 

se helheten och vara lyhörd för vad som passar varje individ. Som blivande speciallärare 

anser vi också att det är viktigt att både bedömning och uppföljning sker i samarbete med 

ämnesläraren.  

 

6.3. Förslag till vidare forskning 

Genom våra frågeställningar, som är grunden för vår studies resultat, fann vi att eleverna 

upplever skolmatematiken som svår och oinspirerande. Eleverna har svårt att se någon 

egentlig mening med det de lär sig. Utifrån detta ser vi ett behov av framtida forskning kring 

hur vi kan främja elevernas motivation till skolmatematiken. Det vore exempelvis intressant 

att studera hur föräldrarnas upplevelser av skolmatematiken påverkar eleverna. Detta skulle 

kunna vara bra kunskap att ha i samarbetet mellan hem och skola som kan gynna elevernas 

långsiktiga matematiklärande. 

 Det framgick också att eleverna är positiva till att ta emot stöd, men att de helst ser att detta 

sker utanför klassrummet tillsammans med speciallärare/resurslärare. Detta talar emot mycket 

forskning som visar på att det är lämpligast att stöd sker inom klassrummets ram. Ett 

intressant forskningsområde blir därför hur framtidens skola ska organiseras för att elever 

som är i matematiksvårigheter ska få det stöd som de själva anser är mest effektivt och som 

de känner att de mår bäst av. För detta behövs en mycket mer omfattande studie om mer 

generella slutsatser ska kunna dras. Vår uppfattning är att elever i åk 6-7 är mer känsliga än 

elever i åk 8-9 för att visa sig annorlunda inför sina klasskamrater och att de på grund av detta 

ibland döljer sina matematiksvårigheter. Det skulle därför vara intressant att göra en liknande 

studie med denna åldersgrupp för att kunna jämföra likheter och skillnader i upplevelser. 

 

6.4. Avslutande reflektion 

Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om hur några högstadieelever i 

matematiksvårigheter upplever skolmatematiken och de extra anpassningar och det särskilda 

stöd de fått i matematik med avseende på inkluderingsbegreppet. Resultatet visar att eleverna 

inte har känt sig inkluderade i matematikundervisningen när de befunnit sig i klassrummet. 
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De har inte varit delaktiga då de exempelvis inte har hängt med på genomgångar, då de inte 

kan bidra vid problemlösning, inte får tillräcklig arbetsro eller kommer till tals i klassen. 

Detta tror vi delvis beror på att det är stora svårigheter för matematikläraren att anpassa 

undervisningen i klassen till alla 30 elevers olika undervisningsbehov. 

Elevernas negativa attityder till skolmatematiken ser vi som en försvarsattityd, som kan bero 

på tidigare misslyckanden som lett till en negativ självbild, vilket också kan ha fått 

konsekvenser. Sjöberg (2006) menar exempelvis att elevernas attityder till skolmatematiken 

kan leda till låg motivation och därmed låg arbetsinsats som lägger hinder i vägen för 

elevernas matematiklärande.  

Att få ett godkänt matematikbetyg är av förklarliga skäl en motivationsfaktor för eleverna i 

studien då de vill bli behöriga till gymnasieskolan. De menar att de lyckas bättre med 

matematiklärandet hos specialläraren/resursläraren då de får mera gjort, bättre arbetsro och 

hjälp på rätt nivå varför stöd utanför klassrummet förknippas med positiva upplevelser. Om 

eleverna hade varit yngre och exempelvis nyligen börjat högstadiet tror vi att de kan ha 

upplevt stöd utanför klassrummet på ett annat sätt. Vi upplever att elever i åk 6-7 kan vara 

mer känsliga för att visa sig “dåliga” inför sina nya klasskamrater varför det kan upplevas 

negativt att behöva gå iväg med specialläraren. Ifall det specialpedagogiska stödet i 

matematik hade sett annorlunda ut på elevernas skolor hade resultatet kanske också blivit 

annorlunda. Om lärmiljön hade varit utformad med exempelvis ett tvålärarsystem i 

matematik med möjlighet att få kontinuerlig hjälp vid behov i ett angränsande grupprum hade 

eleverna kanske inte önskat stöd utanför klassrummet. Om elevernas stödbehov hade fångats 

upp tidigt och om de hade fått stöd i form av extra anpassningar på rätt nivå tidigare kanske 

de inte heller hade behövt stöd utanför klassrummet idag.  

Att eleverna i studien föredrar stöd utanför klassrummet kan också bero på att 

kunskapsspridningen i matematik ökar snabbt under högstadietiden och att eleverna jämför 

sig med varandra vilket påverkar deras självbild i ämnet. Korhonen (2016) belyser i sin studie 

att elever med inlärningssvårigheter i matematik och läsning hade ett sämre välbefinnande i 

skolan när de gick i en inkluderad undervisningsmiljö jämfört med när de gick i en 

segregerad undervisningsmiljö vilket han menar beror på en social jämförelseprocess. Utifrån 

detta och studiens resultat tycker vi att skolan behöver utveckla inkluderingsbegreppet så att 

det inte bara handlar om var eleven befinner sig. I detta behöver skolan bli bättre på att hitta 

flexibla lösningar för att fler elever ska ges möjlighet att lyckas i ett så pass kognitivt 
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krävande ämne som matematik är. Det kan exempelvis handla om utökad undervisningstid 

för elever med långsam inlärning och fler extra anpassningar i klassrummet. 

Eleverna i studien visade sig ha god insikt över sin inlärningssituation och en elev påpekade 

exempelvis att det är viktigt att det finns en “röd tråd” mellan specialundervisningen och 

matematikundervisningen i klassen. Det finns belägg i forskningen (Boyd & Bagerhuff, 

2009; Engström, 2015; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011; Sjöberg, 2006) för att det är 

avgörande för elever i matematiksvårigheter att samarbetet mellan ämnesläraren och 

specialläraren är gott och nära. För att stödet ska bli lyckat tycker vi också att det handlar om 

ett långsiktigt arbete som bygger på att specialläraren först kartlägger elevernas styrkor och 

svagheter och sedan beslutar om åtgärder i samarbete med elev, ämneslärare och 

vårdnadshavare.  

Viktigast för att fler elever ska lyckas i matematik anser vi dock är att 

undervisningssituationen utvecklas så att fler elever känner sig delaktiga och får uppleva 

skolmatematiken som meningsfull. Med vår kompetens som speciallärare i matematik har vi 

en viktig uppgift i detta förebyggande och främjande arbete. Både specialpedagoger och 

speciallärare ska kunna leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med en lärmiljö som 

förebygger att svårigheter uppstår vilket omfattar kunskaper om undervisning och pedagogik, 

påpekar Göransson, Lindqvist och Nilholm (2015). Vi anser att en större medvetenhet om 

speciallärarens uppdrag krävs på skolorna, av skolledare och elevhälsans personal samt 

lärare, för att detta ska bli möjligt. Vi menar att detta är viktigt om vi som speciallärare i 

matematik ska ges förutsättningar att arbeta långsiktigt både för och med elever i 

matematiksvårigheter. 

Varje elev är unik och vi kan därför inte utgå från att samtliga elever helst tar emot stöd i 

klassrummet eller att de tycker att det är utpekande att behöva lämna det. Vi är också 

medvetna om att studiens resultat endast gäller för de elever som ingick i denna studie och att 

vi därför inte kan dra några generella slutsatser om var stödet bör ske utifrån ett 

elevperspektiv. Vi anser trots detta att undervisning ska kunna ske både i klassrum, grupprum 

och enskilt. För detta behöver skolornas lokaler anpassas så att eleverna kan hitta trygghet 

och arbetsro. Men framförallt ser vi ett behov av lärare som skapar en god relation med 

eleverna så att de känner sig inkluderade och delaktiga, utan att vara utpekade, samtidigt som 

deras individuella behov tillgodoses.  
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Tack vare denna studie har vi fått viktiga och värdefulla erfarenheter inför vårt framtida 

arbete som speciallärare i matematik. Vi hoppas att studien och dess resultat kommer att  

vara till nytta även för andra inom skolans värld.  
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide 
Frågeställning Frågor som stöd för oss vid semistrukturerad intervju 

Allmänna frågor - Berätta lite om dig själv och vad du tycker om 
skolan. 

- Hur tänker du inför framtiden vad gäller studier på 
gymnasiet, yrkesval mm? 

Vilken syn har några elever 
i matematiksvårigheter på 
de faktorer som har främjat 
respektive hindrat deras 
lärande i matematik? 
 
 
 
 

- Berätta vad du tycker och känner när du tänker på 
matematikämnet. Varför tycker/känner du så? 

- Är det du lär dig i matematik viktigt för dig? Varför? 
- Vad tycker dina föräldrar, kompisar eller syskon om 

skolmatematiken? Har de sagt något som du minns? 
- Vad tycker du om att göra prov i matematik? Kan du 

visa dina kunskaper? Varför/varför inte? 
- Hur har matematikundervisningen varit under din 

skoltid? Varierade arbetssätt? Praktiskt material? 
Digitala läromedel? Problemlösning? Enskilt 
arbete/samarbete? Roligt? Tråkigt? Intressant? 

- Vad har betydelse för ditt matematiklärande 
Lärorika och tydliga genomgångar? Arbetsro? 
Gruppstorlek? Enskilt arbete/samarbete?Annat? 

- Har matematikläraren haft betydelse för ditt lärande? 
Hur är en bra matematiklärare? Är trivsel och goda 
relationer i klassrummet viktigt för lärandet? 

- Vad tycker du om läroböckerna i matematik? Att 
läsa och förstå faktatexterna? Att läsa och förstå 
textuppgifter?Att förklara matematik muntligt? 

- Varför tror du att du har haft svårigheter att nå 
kunskapskraven i matematik? Vad kan ha påverkat? 

Hur upplever några elever i 
matematiksvårigheter de 
extra anpassningar och det 
särskilda stöd de fått i 
matematik under 
grundskoletiden med 
avseende på 
inkluderingsbegreppet? 
 

- När upplever du att matematiken blev svår? Kan du 
beskriva varför den blev svår? 

- Vad har du fått för hjälp i klassrummet? Hjälpte 
detta stöd dig? Stöd av speciallärare? (L,M,H) 

- Vad tycker du om att få hjälp/stöd i klassrummet? 
Fördelar/nackdelar? 

- Har du fått någon hjälp utanför klassrummet? 
Hjälpte detta stöd dig? Av speciallärare? (L,M,H)  

- Vad tycker du om att få hjälp/stöd utanför 
klassrummet? Fördelar/nackdelar? 

- Vilken hjälp och vilket stöd anser du att du behöver 
för att nå kunskapskraven? 

Övrigt  

 

50 



 

Bilaga 2 
 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Kerstin och Helena och läser till Speciallärare i matematik på Mälardalens 
högskola i Västerås. Nu läser vi sista terminen på programmet och håller på att 
förbereda oss för att skriva vår slutuppsats. 
 
För denna uppsats har vi tänkt intervjua några elever kring deras upplevelser av 
skolmatematiken och det stöd de har fått i matematik under grundskoletiden. 
Vi vet att det finns flera faktorer som påverkar om en elev lyckas i matematik och vi 
vill höra vad några elever tycker är viktigt. Det finns få studier utifrån elevers 
synvinkel, så det känns extra viktigt för oss som speciallärare att lära oss mer om 
detta. Vi hoppas därför att du vill vara med i denna studie. 
 
Intervjun kommer att genomföras på din skola under ordinarie skoldag och den 
beräknas ta 40 minuter. Vår tanke är att intervjun ska likna ett samtal där vi pratar 
ganska fritt runt några frågeställningar. Samtalet kommer att spelas in, för att vi inte 
ska missa något viktigt. Inspelningen kommer endast att användas av oss och vi 
kommer att radera materialet när uppsatsen är godkänd. Du kommer att vara helt 
anonym och ditt namn, skola eller kommun kommer inte att nämnas i uppsatsen. 
  
Under vårt arbete följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Det innebär 
bland annat att du måste ge ditt skriftliga samtycke till att medverka i studien och att 
du när som helst kan avbryta din medverkan. Om du är under 15 år måste även dina 
föräldrar ge sitt skriftliga samtycke till att du får medverka i studien. 
 
Har du frågor kring intervjun eller uppsatsskrivandet får du gärna höra av dig till oss 
eller vår handledare. 
 
Vi skulle vara väldigt tacksamma om du vill vara med i denna studie och ser fram 
emot att prata med dig.  
 
 
                                                                 Med vänliga hälsningar Kerstin & Helena.  
 
 
 
 

51 



 

Bilaga 3  
 
 
Medgivande till deltagande i studie 
 
 
Skriftligt informerat samtycke till att medverka i intervjustudie om elevers 
erfarenheter av matematikämnet och stöd i matematik under grundskoletiden. 
 
Vi har informerats om studiens syfte och om hur information samlas in och hanteras. 
Vi har även informerats om att deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när 
som helst. Vi är medvetna om att samtalet kommer att spelas in, dock endast för 
Kerstins och Helenas eget bruk. Vi har också fått information om att det inspelade 
materialet kommer att raderas när uppsatsen är godkänd. 
 
Jag  
 

   samtycker 

 
   samtycker inte 

 
till deltagande i denna studie. 
 
 
 
..................................................... 
Ort/Datum/År 
 
 
..................................................... .....................................................  
Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift 
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Elevs underskrift 
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