
 
 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 
 

 

 

 

 

 

 

Erfarenheter och upplevelser av matematikundervisning 
– elever i matematiksvårigheter  

  

 

 

Annelie Svingdal 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete i specialpedagogik-speciallärare  

Avancerad nivå                               

15 högskolepoäng    Handledare: 
     Ulrika Larsdotter-Bodin  
 

Höstterminen 2019                                  Examinator: 
Anders Garpelin  

 

     
 

 

 

 

 



1 
 

Mälardalens Högskola 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

 

SQA911, Självständigt arbete i specialpedagogik – speciallärare med specialisering mot 

matematikutveckling, 15 hp 

  

Författare: Annelie Svingdal 

 

Titel: Erfarenheter och upplevelser av matematikundervisning – elever i matematiksvårigheter 

 

Termin och år: HT 2019                  Antal sidor: 41 

 

Sammanfattning: 

Skolans styrdokument poängterar att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov, och att 

skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Den första funna publikationen som tar upp svårigheter i att behärska matematik, 

anger svårigheterna som brist eller ofullkomlighet hos personen, och skrevs av Oppenheim år 1885. 

Svårigheter i matematik delas numera in i medicinsk/neurologiska, sociala, strukturella och 

psykologiska förklaringar. Studien genomfördes i två mindre mellansvenska kommuner med några 

elever från åk 7 och några elever från gymnasiets introduktionsprogram. Urval skedde med hjälp av 

speciallärare och ämneslärare i matematik för aktuella klasser. Syftet med studien är att undersöka 

vad elever i matematiksvårigheter, orsakade av reella svårigheter i matematik och/eller 

psykologiska förklaringar, har för upplevelser och erfarenheter av matematik, och hur personal runt 

dessa elever beskriver matematiksvårigheter, för att möjligtvis finna konkreta tips för att i framtida 

praktik bättre kunna hjälpa elever med dåligt mående och med svaga prestationer. Studien har 

inspirerats av kvalitativ forskningsansats med inriktning mot fokusgruppsintervjuer, vilka spelades 

in och transkriberades innan kodning inför analys av resultat. Resultatet visar på att lärargruppen 

poängterar elevers engagemang som avgörande för att klara av kunskapskraven i matematik. 

Personal från skolans elevhälsoteam har noterat ensidig, läroboksstyrd undervisning, och 

uppmärksammat att många av de elever som de träffar i enskilda samtal tycker matematik är svårt, 

gärna undviker ämnet och mår dåligt av skolämnet matematik. Resultatet visar också att flertalet av 

eleverna saknar variation i undervisningen och att de därmed tappar motivation och självförtroende. 

Av detta resultat dras slutsatser både att matematikundervisning i ännu högre grad behöver varieras 

gällande arbetsformer och metoder, till exempel med gruppvisa problem-lösningsuppgifter, men 

också att elevers mindset behöver stärkas. Konsensus utifrån resultatet är behov av ökad variation, 

vilket leder till ökat självförtroende och ökad motivation. I och med denna studie uppkom nya 

frågeställningar, vilka bland annat är fundering kring ifall till exempel KBT (kognitiv beteende 

terapi) skulle öka självförtroendet i matematik, och därmed öka motivationen att lära sig, så pass 

mycket att elever skulle presterar bättre, det vill säga nå högre kunskapskrav. 

 

Nyckelord: 

Fokusgruppsintervjuer, matematiksvårigheter, mindset, motivation, självförtroende, 

specialpedagogik och variation. 
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1.0     INLEDNING 

 

1.0 Bakgrund till studien 

Alla elever ska ha förutsättningar att klara undervisningens mål. Skolans uppdrag är att både vara 

hälsofrämjande, förebyggande och ge insatser när elever är i behov av extra anpassningar och särskilt 

stöd. Skollagen (SFS 2010:80) skriver att utbildning ska vara likvärdig. Enligt 1 Kap § 4 står det: 

”[Utbildningen] ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande… I utbildning ska hänsyn tas 

till barns och elevers olika behov.”(SFS 2010:800) Enligt Skolverket (2018) menas inte likvärdighet 

med att resurser fördelas lika eller att undervisningen utformas på samma sätt. ”Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. … Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla.”(Skolverket, 2018, s.6) 

Med hänvisning till en OECD-rapport skriver Nyroos, Jonsson, Korhonen och Eklöf (2015) att 

det svenska skolsystemet möter stora problem med orättvisa och att det är elever i behov av special- 

undervisning som bär den största bördan. Mer kunskap behövs både gällande hälsofrämjande och 

förebyggande arbeten, samt åtgärder vid upptäckt av psykisk ohälsa på grund av matematik- 

svårigheter och/eller matematiksvårigheter på grund av psykisk ohälsa. Denna kunskap innefattar 

program eller annat strukturerat arbetssätt för att tidigt upptäcka elever som visar tecken på psykisk 

ohälsa, till exempel hälsosamtal och trivselenkäter. Även samverkan med andra verksamheter är 

intressant. Den största kunskapen behöver dock erhållas från personer i målgruppen – elever i 

behov av stöd i matematik. Utan att undersöka deras erfarenheter och upplevelser så famlar 

vetenskapen i blindo. 

Matematiksvårigheter i allmänhet beror på flera olika orsaker, vilka delas in i medicinsk/ 

neurologiska, sociala, strukturella och psykologiska förklaringar (Boaler, 2017; Duckworth, 

Peterson, Matthews & Kelly, 2007; Klingberg, 2016; Lunde, 2011; Nyroos, Jonsson, Korhonen & 

Eklöf, 2015; Runström-Nilsson, 2015; Samuelsson & Lawrot, 2009; och Wery & Thomson, 2013). 

Kortfattat kan sägas att medicinsk/neurologiska förklaringar till matematiksvårigheter innefattar 

olika funktionsvariationer, både psykiska och intellektuella. Exempel inom detta område är 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser), dyskalkyli, lågt IQ och långsamma 

arbetsminnesfunktioner. Sociala förklaringar utgår bland annat från socioekonomisk status, 

hemförhållanden och språklig bakgrund. Även ökad skolsegregation på grund av det fria skolvalet 

finns inom denna förklaring. Strukturella förklaringar inkluderar läraren, lärarens arbetssätt, 

skolmiljön - hela och delar av och elevers olika sammanhang under skoldagen. Slutligen finns 

psykologiska förklaringar till matematiksvårigheter. De kan till exempel förklaras av elevernas 

attityd, oro, ängslan, ångest och självförtroende. Elever som mår dåligt presterar ofta dåligt vid prov 

och tester, vilket i slutänden kan göra att de inte kan välja den gymnasieutbildning de helst önskar, 
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och därmed eventuellt inte får de möjligheter i arbetslivet som de önskar, vilket kan ge 

övergripande problem i samhället. 

Med tanke på min framtida yrkesroll som speciallärare önskas genom studien finna konkreta tips 

för att bättre kunna hjälpa elever med dåligt mående och med svaga prestationer i matematik. Syftet 

med studien är att undersöka vad elever i matematiksvårigheter, orsakade av reella svårigheter i 

matematik och/eller psykologiska förklaringar, har för upplevelser och erfarenheter av matematik, 

och hur personal runt dessa elever beskriver matematiksvårigheter, för att möjligtvis finna konkreta 

tips för att i framtida praktik bättre kunna hjälpa elever med dåligt mående och med svaga 

prestationer.  

 

1.2 Definition av begrepp 

IM-program - förkortning av Introduktionsprogram. Gymnasieprogram för elever som ännu saknar 

behörighet för nationella program, det vill säga saknar godkända betyg i minst åtta ämnen från åk 9, 

däribland något eller flera av ämnena engelska, svenska och matematik. 

 

Inkludering – Inkludering handlar om att skapa möjligheter så att alla elever kan lära sig. Elevers 

känsla av att delta och tillgodogöra sig kunskap utifrån individuell förmåga och behov. Begreppet 

inkludering tas ofta upp och jämförs med begreppen integrering, exkludering och segregering. 

 

Matematiksvårigheter – beskrivande begrepp om låga prestationer i matematik. De olika orsakerna 

till matematiksvårigheter delas in i grupperna medicinsk/neurologiska, sociala, strukturella och 

psykologiska. 

 

Mindset – synonymt med begreppet tankesätt, eller tron på sig själv. 

 

TIMSS-mätningar – TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study. Dessa 

internationella mätningar genomförs vart fjärde år av forskningsorganisationen IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) och undersöker kunskaper i och 

attityder till matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8. 
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2.0     DISPOSITION 

I Bakgrunden redovisas skrivelser från olika styrdokument, en kortare historisk tillbakablick samt 

genomgång av tidigare forskning från olika utgångspunkter. De olika momenten inom avsnittet 

tidigare forskning innefattar forskning om att motverka matematiksvårigheter, god undervisning, 

motivation och arbetsinsats, självförtroende, oro och ångest. Delen Teorier och perspektiv lyfter 

fram olika perspektiv på lärande och inlärning, med tyngd på Vygotskys sociokulturella perspektiv, 

inklusive hänvisningar till skolmiljö. Även Bertalanffys generella systemteori, Bronfenbrenners 

ekologiska systemteori, tas upp. Syfte och frågeställningar visar på studiens huvudsakliga syfte och 

vilka frågor som kommer besvaras. Inom Metodologin återfinns motiveringar och utförande kring 

metodval, urval, genomförande, tillförlitlighet, etisk aspekter och analys av data. Sedan återfinns 

Resultat, vilket är uppdelat utifrån de olika grupperna av fokusgruppsintervjuernas genomförande, 

för att sedan fogas samman till en kort sammanfattning. Därefter diskuteras och kommenteras de 

framkomna resultaten. Inom rubriken Diskussion framkommer studiens diskussioner inom metod, 

resultat och övriga reflektioner. Slutligen återfinns funderingar kring fortsatt forskning inom det 

specialpedagogiska området med inriktning mot matematikutveckling. 
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3.0      BAKGRUND 

Avsnittet berör lagar och dokument som styr och påverkar dagens skola från bland annat Skollagen 

(SFS 2010:800), Socialstyrelsen (2009, 2016) och Skolverket (2009, 2018). Här återfinns även en 

historisk tillbakablick på specialundervisning och speciallärares uppdrag. Delar av tidigare 

forskning presenteras under rubrikerna: att motverka matematiksvårigheter, god undervisning, 

motivation och arbetsinsats, samt självförtroende, oro och ångest. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattande nulägesbild av forskning inom matematiksvårigheter.  

 

3.1 Styrdokument 

Utifrån det Skollagen (SFS 2010:800) skriver angående likvärdighet i skolan så framkommer det 

genom Socialstyrelsens (2009) hänvisningar till skolverkets skrift Särskilt stöd i grundskolan 

(2008a) att det särskilda stödet ofta sätts in tidigt, men att det kan vara både för litet och fel i 

förhållande till elevernas behov. Enligt Skolverket (2009) påverkas resultaten i svensk grundskola 

av segregering, decentralisering, differentiering och individualisering. Böhlmark och Holmlund 

(2011) har funnit att skolresultaten påverkas av både boende- och skolsegregation, vilket delvis kan 

förklaras med friskolereformen och det fria skolvalet. Stora variationer mellan skolor har 

uppkommit på grund av decentraliseringen, det vill säga att enskilda kommuner fick ansvar att 

budgetera och fördela resurser till den egna kommunens skolor. I svenskt skolväsen sker 

allmängiltig differentiering till gymnasiet, men i och med olika skolors sätt att organisera och 

genomföra undervisning, främst gällande elever i behov av särskilt stöd, har Skolverket (2009) 

uppmärksammat ogynnsam resultatspridning. I dagens svenska skola har individuella arbetsformer 

fått mera tidsutrymme gentemot undervisning i helklass. Därmed, vilket även Skolverket (2009) 

påtalar, så har sociokulturella faktorer såsom föräldrarnas utbildning, större betydelse. Det gör att 

skolan i större utsträckning misslyckas med kompensatoriska uppdrag att motverka skillnader 

mellan elevers förutsättningar. ”Analyser av åtgärdsprogram och elevvårdssamtal visar att skolor 

ofta ger uttryck för en individinriktad förståelse av elevers svårigheter.”(Socialstyrelsen, 2009, s.11) 

Skolan har enligt Skolverket (2018) ett särskilt ansvar för elever som inte uppnår uppsatta mål.  

Elevhälsans uppdrag är även tydligt gällande hälsofrämjande och förebyggande verksamhet 

(SFS, 2010:800; Socialstyrelsen, 2009). En god hälsa börjar enligt Maslows pyramid, från Pichère, 

Cadiat och Probert (2015), med att de grundläggande fysiologiska behoven uppfylls, till exempel 

mat och sömn, för att byggas uppåt med behov som trygghet, tillhörighet, självförtroende och 

meningsfullhet. Elever som trivs i skolan, mår bra och fungerar i skolans miljö löper mindre risk för 

olika typer av skolsvårigheter. Att inte ha svårigheter i skolan ökar chansen att trivas i skolan och 

må bra. Viktigt är även att lyssna till elevernas egna erfarenheter, åsikter och förslag till hjälp. 
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Enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 Kap § 10) är det en skyldighet att klarlägga elevens inställning, 

och att denne fritt kan uttrycka åsikter som rör eleven själv. 

Enligt Socialstyrelsen (2016) visade skolverkets enkätundersökning 2012, om elevers och lärares 

attityder till skolan, att 30 procent av flickorna och 23 procent av pojkarna på högstadiet alltid eller 

ofta kände sig stressade i skolan. Frydenberg (citerad i Gustafsson et al., 2010) menar att det 

svenska betygssystemet har många negativa konsekvenser för elevers mående: ”Examinations and 

grading is by many students perceived to be the single most important source of stress in school 

environment.”(Gustafsson et al., 2010, s.161) Exempel på psykisk ohälsa är att det mellan åren 

1985/86 till 2013/14 skett en fördubbling av andelen både flickor och pojkar i åldrarna 13 år och 15 

år som haft minst två av besvären klassade som psykisk ohälsa, en gång i veckan. Enligt 

Socialstyrelsen (2016) kan psykisk ohälsa visas sig både som psykosomatiska symtom, till exempel 

magont och huvudvärk, och som utagerande beteendeproblem. 

Upplevelsen är att många lärare känner sig osäkra och inte vet vilka krav och förväntningar de 

kan kräva från elever med psykisk ohälsa. Elevhälsan, som omfattar ”medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser”(Socialstyrelsen, 2016, s.7) är då ett viktigt 

komplement till lärare. Inom elevhälsan bidrar varje profession med sin specifika kompetens för att 

samverka kring elever i svårigheter. 

Prestationer inom skolan har betydelse för den mentala hälsan. Med hänvisning, från 

Socialstyrelsen (2016) till en kunskapsöversikt från Kungliga Vetenskapsakademin, visar forskning 

att ”barn som har svårt att hänga med i skolarbetet löper högre risk att få ett lågt självförtroende och 

må psykiskt sämre än andra barn. Omvänt ökar också ett lågt självförtroende eller en dålig psykisk 

hälsa risken för att barnet ska prestera sämre än sina klasskamrater…”(Socialstyrelsen, 2016, s.13) 

Det är mycket viktigt i den framtida yrkesrollen som speciallärare, vilket styrks i utbildningsplanen 

för speciallärarexamen (Mälardalens universitet, 2016), att agera talesman för de elever man 

representerar, både gällande efterlevande av styrdokument och kring det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. 

 

3.2 Historisk tillbakablick 

Enligt Hylander och Guvå (2017) har specialundervisning och speciallärare funnits sedan slutet av 

1800-talet. Behovet av specialpedagogisk kompetens har dock bedömts på olika sätt under olika 

tidsperioder. I Sverige inrättades från 1800-talet speciella hjälpklasser, men också anstalter för 

”vanartade och vanvårdade” barn. Den första publikationen som tar upp misslyckande att behärska 

matematik var den österrikiske läkaren Oppenheim år 1885 (Magne, 2006). Man ansåg att 

misslyckanden i matematik enbart berodde på brist eller ofullkomlighet. Övning och repetition 

användes som rehabilitering av personen. Det var först efter andra världskriget som synen på 

matematiksvårigheter vidgades. Då kom även sociala och emotionella problem i fokus.  
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Sedan 1962 har det funnits speciallärarutbildning i Sverige, dock med uppehåll mellan åren 1990 

och 2008. Under 1960- och 1970-talen ersattes hjälpklasserna med specialundervisning. I och med 

1969 års läroplan ökade kraven på differentiering och individualisering inom klassens ram. Elever 

undervisades av speciallärare under kortare eller längre tid i “kliniker”. Vid 1960-talets slut kom en 

rad studier som ifrågasatte specialklassernas berättigande. “... specialundervisning har sålunda inte 

gett något övertygande stöd åt förhoppningen att genom specialklassplacering, med färre elever och 

bättre utbildade lärare, skulle kunna utjämna individuella prestationsskillnader.”(Bladini, 1990, 

s.29) Den så kallade SIA-utredningen (SOU 1974:53) framhöll att skolan skulle erbjuda mer 

flexibla möjligheter att hjälpa elever i svårigheter. Den, tillsammans med Lgr 80 

(Skolöverstyrelsen, 1980), ansåg att undervisning skulle ske av klasslärare i klassrummet med stöd 

av speciallärare, och att särskilda undervisningsgrupper skulle utgöra ett undantag. 

Speciallärarutbildningen återupptogs 2008 för att regeringen innan dess hade insett att 

specialpedagogutbildningen inte hade tillräckliga kunskaper om elevcentrerade arbetssätt eller 

metoder. Kritik mot speciallärarutbildning kommer bland annat från Tinglev (2005) och gäller oro 

för att klasslärare i och med detta inte anpassar och utformar undervisning utifrån elevers 

förutsättningar och behov, utan skickar elever till speciallärare istället för att lösa problem inom 

rådande undervisning. Efterfrågan på speciallärare har, på grund av de senaste årens sjunkande 

skolresultat, ökat. Speciallärare har, från att ha varit annorlunda och endast till för några enstaka 

elever, blivit mer generell och kunna ge stöd åt många elever samtidigt inom sin naturliga miljö. 

 

3.3 Tidigare forskning 

Sedan slutet av 1990-talet används ofta uttrycket Special educational needs in mathematics (SEM) 

inom Europa för att beskriva när en elev misslyckas i matematik. Med SEM menas låg mål- 

uppfyllelse inom matematikämnet, det vill säga betyg under godkänd nivå. I Amerika används, 

enligt Magne (2006) ofta uttrycket mathematical disability (fritt översatt till matematisk oförmåga), 

eftersom det innefattar alla möjliga områden inom skolmatematiken. Begreppet matematik- 

svårigheter förklaras i dagsläget med svaga prestationer i matematik och/eller psykologiska 

svårigheter, vilket enligt Scherer, Beswick, DeBlois, Healy och Moser Opitz (2016) även rapporten 

från Europakommissionens Primas projekt (2010-2013) fastslår. Orsaker till att elever hamnar i 

matematiksvårigheter beror på samverkan mellan olika faktorer, men vid tidigare egen studie fann 

jag två tydliga aspekter som påverkar matematikinlärning. Det ena var elevernas bristande 

arbetsinsats, och det andra en bra lärare som använder sig av god undervisning. Faktorer som 

orsakar matematiksvårigheter nämns i litteratur som bland annat bristfällig undervisning, elevers 

aktiva tid inom ämnet, allmänna inlärningssvårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, 

lässvårigheter, dyskalkyli, känslor, mående, självförtroende och provångest.  
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3.3.1  Forskning om att motverka matematiksvårigheter 

Skolan har ansvar för en god lärmiljö och både elevers personliga utveckling och kunskaps- 

utveckling. Skolan ska alltid anpassa verksamheten efter elevers behov. Misslyckanden i matematik 

leder ofta till en ond cirkel av besvikelser. Enlig Magne (2006) ingår därför ofta återställande av 

självkänsla som del av stödet till eleverna. Tips för att hjälpa elever i svårigheter i matematik finns 

att tillgå från flera olika håll. Exempelvis ges via hemsidan för American Test Anxieties Association 

tips för att hjälpa elever, både i skolan och av vårdnadshavare. Dessa tips gäller allt ifrån egen 

förståelse av vad nervositet och ångest innebär, det vill säga de kroppsliga funktionerna, och hur 

man kan få hjälp att må bättre, konkreta handlingar som till exempel djupandning och meditation, 

och hur omgivningen bäst kan stötta utsatta elever, träna elever att utsätta sig för svåra situationer.  

För att hjälpa elever ur svårigheter med svaga prestationer i matematik är det första steget en god 

undervisning. Det innebär både att den sociala och den fysiska arbetsmiljön är mycket god, 

uppmuntrande och hälsofrämjande. Relationer, både verbal och kroppslig interaktion, och miljön i 

klassrummet påverkar lärandet (Frenzel, Pekrun & Goetz, 2007; Tainio & Laine, 2015). Enligt 

Scherer et al. (2016) så är det, oavsett orsak till svårigheterna, viktigt att erbjuda elever i 

matematiksvårigheter en miljö som möjliggör för dem att utvecklas. Hattie och Ashing (2012) 

menar att positiv relationen mellan lärare och elev leder till framgångar i lärandet. Därför är det 

viktigt att lärare utformar undervisningen så att mötet mellan elev och matematik sker genom 

interaktion och tankeutbyte med andra. Dessutom behöver lärare arbeta på olika och varierande 

pedagogiska sätt, såsom till exempel kreativa problemuppgifter vilka löses tillsammans i mindre 

grupper. Landers (2015) menar att ett elevaktivt intensivt arbetssätt och konkret arbetsmaterial, 

både på gruppnivå och på individnivå, är förebyggande pedagogiska metoder. De viktigaste 

komponenterna för ökad motivation är uppmuntran, tillit och bekräftelse. Sidenvall (2019) fick fram 

att större delen av lektionstid ägnas åt arbete med uppgifter från läroboken, och att ungefär 10 % av 

uppgifter i läroböcker är så kallade problemuppgifter där det krävs skapande lösningsmetoder och 

nästan enbart återfinns bland läroböckernas svåraste uppgifter som inte elever och lärare väljer att 

arbeta med, vilket gör att elever inte ges förutsättningar att utveckla sin matematiska förståelse och 

lösningsfokuserade strategier. 

Ode (2018) fann att elever från en Secondary School, i Nigeria, presterar signifikant bättre efter 

nio veckors användning av yttre motivation, till exempel beröm, applåder, små pengagåvor och 

materiella gåvor i form av kulspetspennor, anteckningsböcker och skrivpapper. Hur denna studie 

kan appliceras inom matematik i Sverige är oklart, eftersom Odes studie gäller samhällskunskap i 

Nigeria. Wery och Thomson (2013) anger flertalet främjande aspekter för att öka elevers motivation 

till lärande: Att lärare tror på att elever kan lära sig genom undervisning; Att genom entusiasm 

motivera elever. Känslor smittar av sig; Att kommunicera höga men rimliga förväntningar, som gör 

att när eleverna löser uppsatta uppgifter leder till att eleverna känner sig kompetenta; Att tydliggöra 

https://amtaa.org/
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att bara för att en uppgift är lätt för en person så betyder inte det att den är lätt för andra; Att koppla 

ihop lärandet till världen, genom att till exempel använda uppgifter från verkligheten; Att sätta 

delmål; Att involvera eleverna vid skapandet av projektuppgifter eller checklistor; Att erbjuda 

eleverna val om vad de ska arbeta med och hur de ska arbeta; Att ge elever frihet att välja mellan 

olika projekt; Att utvärdera uppgifterna, inte eleverna; Att uppmuntra till högre målbilder och 

studier; Att hjälp elever att hitta vägar för att kunna fokusera på uppgifter; Att använda positiva ord 

som associeras med inre motivation så ofta som möjligt; Att ge positiv respons; och Att uppmuntra 

till att nå målen, och hylla elever när de lyckas. 

Elevhälsan arbetar dubbelinriktat mot både hälsa och lärande. För att klara skolan behövs en god 

hälsa. Elevhälsans insatser beskrivs enligt Socialstyrelsen (2016) utifrån tre perspektiv: 

hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Inom vart och ett av dess områden finns även 

beskrivet vilka arbetsuppgifter som tillhör vilken profession. Sammantaget bidrar elevhälsan till 

ökad förståelse så att skolan kan anpassas utifrån elevers behov. ”Den specialpedagogiska insatsen 

har ett särskilt ansvar för att till exempel omsätta underlag från utredningar till den pedagogiska 

vardagen.”(Socialstyrelsen, 2016, s.106) 

När all personal inom skolor gemensamt ansvarar för alla elevers framgång så ökar elevernas 

prestationer. Hylander och Guvå (2017) har sett att framgångsrik specialundervisning bygger på ett 

gemensamt ansvarstagande och en samarbetskultur från alla skolanställda. Vidare hänvisar de, 

utifrån Antonovsky (2005), till ett salutogent perspektiv, vilket innebär att fokusera på faktorer som 

främjar psykisk och fysisk hälsa. Utifrån intervjuer med elever i behov av extra stöd fann Rose och 

Shevlin (2017) att elever uppskattade extra förklaringar, hjälp från speciallärare och att få gå ut från 

klassrummet till stödklasser. När Johansson och Roman-Tidanå (2018) via enkät undersökte elevers 

åsikter så önskades stöd av kamrater och föräldrar, ett tillåtande och gott arbetsklimat, tydliga 

anvisningar om uppgifter och om vad eleven behöver träna på. Inom elevhälsa och de 

specialpedagogiska insatserna ingår ofta speciallärare, som arbetar praktiskt med elever, men också 

arbetar för god undervisning, inlärning och arbetsmiljö.  

 

3.3.2 Forskning om god undervisning 

Forskning skriver en hel del om god undervisning och god inlärning, men det verkar ändå inte som 

om det kommer alla elever till godo. Med uttrycket en bra lärare som använder sig av god 

undervisning menas både social- och fysisk arbetsmiljö, olika pedagogiska närmanden, olika 

tillvägagångssätt, kreativitet, och mänskligt stöd med uppmuntran, tillit och bekräftelse. Enligt 

Scherer et al. (2016) så är det, oavsett orsak till svårigheterna, viktigt att erbjuda elever i 

matematiksvårigheter en miljö som möjliggör för dem att utvecklas, vilket även Runström-Nilsson 

(2015) noterat. Enligt Samuelsson och Lawrot (2009) kan traditionell undervisning, det vill säga 

passivt lärande där lärare har genomgång vid tavlan och sedan eget arbete, leda till att elever 
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utvecklar matematikångest. De hävdar till och med att traditionell undervisning motverkar en god 

lärmiljö. När Sidenvall (2019) hänvisar till Hiebert et al. (2003) visas att länder med framgångsrika 

TIMSS-mätningar används över 80 % av undervisningstiden åt arbete med problemuppgifter.  

Linnanmäki (2003) framhäver att lärares och övrig omgivnings negativa förväntningar på elever 

kan göra att vissa av eleverna fortsätter att vara lågpresterande, det vill säga att lärare kan se låg 

prestation som en bestående egenskap. Lärares låga förväntningar och attityder gentemot elever 

med låg måluppfyllelse gör, enligt Scherer et al. (2016), att lärare överväger och väljer annat 

material eller kontext jämfört med utveckling av förståelse, som ges till andra elever utan 

matematiksvårigheter. Förhoppningsvis sker detta omedvetet, men det kan leda till att elever 

utvecklar ytterligare negativa förväntningar och rädsla för att få svaga resultat. Enligt Avramidis 

och Norwich (2010) är inkludering av elever i svårigheter beroende av om lärarna är positiva till 

inkludering. De flesta lärare är positiva till inkludering, men attityderna i sin tur är beroende av hur 

svårigheterna presenteras för dem. Vidare är lärmiljön och tillgång till mänskligt stöd avgörande för 

en positiv attityd. 

Hur man väljer att stötta elever beror på vilket perspektiv som används vid förståelse av 

svårigheterna. De två olika perspektiven på svårigheter i matematik leder till två olika 

förhållningssätt gällande stödet. Sjöberg (2006) hävdar att när svårigheter i matematik ses som att 

elever har problem sätts kompensatoriska åtgärder in, men när svårigheterna i matematik ses som 

elever i problem sker åtgärder genom strukturella och pedagogiska åtgärder in. De åtgärder som, 

enligt Scherer et al. (2016), verkar fungera bäst för elever i matematiksvårigheter är undervisning 

om enkla metoder för problemlösning, tydliga instruktioner, grafisk representation av uppgifter och 

uppmuntran. Dock är det enligt både Mueller och Dweck (1998), och Jonsson och Beach (2012), 

avgörande hur uppmuntran sker. De såg att individuell personlig uppmuntran av elevers intelligens 

minskade motivationen och hade negativ effekt på lärandet, medan uppmuntran av utvecklings-

processen gynnade lärandet. Det är därför viktigt att tänka på vad man säger, eftersom individers 

motivation är oerhört viktig när det gäller inlärning. 

 

3.3.3 Forskning om motivation och arbetsinsats 

Motivation definieras här som en individuell önskan att delta i lärandeprocessen. Störst påverkan på 

motivation har tro på sig själv, miljön och socialisering (Wery & Thomson, 2013), vilka även 

skiljer på inre och yttre motivation. För att kunna hjälpa elever med psykisk ohälsa på grund av 

matematiksvårigheter, och/eller matematiksvårigheter på grund av psykisk ohälsa, behöver man 

veta bakomliggande orsaker till det dåliga måendet. En del menar att fortsatta svårigheter i 

matematik beror på att elever inte tror att de kan bli bra i matematik. 
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Olika forskare använder sig av olika begrepp men menar samma sak gällande den inre motorn. 

Till exempel så används motivation, inställning till livet, jävlar anamma, grit
1
 och mindset (Boaler, 

2017; Duckworth, Peterson, Matthews & Kelly, 2007; Dweck, 2019; Klingberg, 2016; och Lunde, 

2011). Fortsättningsvis används i denna studie främst begreppet mindset. Forskning från bland 

annat Klingberg (2016) konstaterar att hjärnan och arbetsminnet går att träna upp, så kallad 

neuroplasticitet, vilket enligt Barsoum och Björkhagen (2011) kan ge förändrad syn på det egna 

lärandet, och som i sin tur leder till ökad motivation (Zhang, Kuusisto & Tirri, 2017). Både Dweck 

(2019) och Karlsson (2019) menar att elevers tro på sin egen förmåga är det som har störst påverkan 

för ökad måluppfyllelse. Nyroos et al. (2015) visar att en låg arbetsminneskapacitet (WMC), hög 

provångest (TA) eller låg självreglering (self-regulation, SR) är starka markörer för prestationer 

under medelnivå, men inte att de automatiskt leder till skolmisslyckanden. Studier av Lundberg och 

Sterner (2006) och Sjöberg (2006) har även visat att elevers låga arbetsinsats är ett hinder för 

lärande och utveckling i matematik, och benämns av dem som ”bristande TOT - Time on task.” 

(Lundberg & Sterner, 2009, s.44) Enligt Cury, DaFonseca, Zahn och Elliot (2008) är det vanligt att 

elever med ett fast mindset, det vill säga tron att tankeförmågan är fast och inte föränderlig, 

fokuserar på att undvika att visa sin oförmåga, vilket i sin tur leder till bristande TOT. 

Enligt Johansson och Roman-Tidanå (2018) är lärares kunskap om arbete med elever, som har 

låg motivation och dåligt självförtroende i matematik, liten. De såg vid observationer att 

arbetssätten under lektioner inte helt överensstämmer med vad forskningen säger om gynnsamma 

arbetssätt vid låg motivation eller dåligt självförtroende. De besvarar dock inte ifall kunskapen är 

liten på grund av otillräckliga kunskaper, eller ifall lärare har kunskap men har svårt att omsätta den 

i praktiken. Det är därför viktigt att sprida kunskaper om motverkan av elevers självförtroende, oro 

och ångest, samt arbetssätt för att motverka det.  

 

3.3.4  Forskning om självförtroende, oro och ångest 

Ämnet matematik väcker starka reaktioner. Elever oroar sig över sina prestationer och attityderna 

kring misslyckanden är annorlunda än i andra ämnen. Enligt Adler (2010) är känslomässiga 

låsningar den mest framstående omständigheten att leda till att elever befäster upplevelser av 

misslyckande i matematik. I undersökning av Karlsson (2019) uppgav 75 % av intervjuade eleverna 

från åk 9 matematikängslan i samband med matematiklektioner eller provtillfällen som förklaring 

bakom matematikproblem. Eleverna uttryckte att de var mycket osäkra på sig själva och hade 

mycket svårt att koncentrera sig. Utöver detta angav eleverna även orolig arbetsmiljö (cirka 20 %) 

och täta lärarbyten (över 16 %) som huvudsakliga förklaringar till svårigheter i matematik. Även 

                                                             
1
  We define grit as perseverance and passion for long-term goals. Grit entails working strenuously toward challenges, maintaining effort 

and interest over years despite failure, adversity, and plateaus in progress (Duckworth et al., 2007, s.1087). 
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lärarna till dessa elever angav matematikängslan som främsta orsak till låga prestationer i 

matematik, men även elevers låga förkunskaper, låga intresse samt passivitet. 

Linnanmäki (2003) beskriver att attityderna till misslyckanden i matematik är knutna till de egna 

prestationerna, medan i andra ämnen så härleds misslyckanden istället till ämnesinnehållet. 

Linnanmäki (2003) hänvisar till Pajares och Miller (1995) om att självförtroendet har ett starkt 

samband med prestationer, och att sambandet mellan prestationer i matematik jämfört med 

matematisk självuppfattning blir starkare ju högre upp i årskurserna de kommer. Relationen mellan 

självuppfattning och prestationer i matematik påverkas av många faktorer. ”En elevs uppfattning av 

den egna matematiska förmågan kan relateras både till inre jämförelser (internal comparison) och 

yttre jämförelser (external comparison) (Guay, Boivin & Hodges, 1999).”( Linnanmäki, 2003, 

s.212) Med inre jämförelse menas till exempel verbal förmåga, och med yttre jämförelse bland 

annat den egna prestationen i relation till kamraterna. Studie av Korhonen, Linnanmäki och Aunio 

(2014) såg att lågpresterande elever, med negativt akademiskt mående, har högre benägenhet att 

hoppa av gymnasiestudier, vilket i sin tur kan ge utanförskap under fortsatt liv. 

Orsaker till matte-ångest (math anxiety) sammanfattar Georges, Hoffmann och Schiltz (2016) 

med tre förklaringsmodeller. 1) Svårigheter med grundläggande numeriska färdigheter leder till 

sämre färdigheter vid uträkningar vilket i sin tur ger matte-ångest. 2) Matte-ångest leder till brister i 

grundläggande numerisk räknefärdigheter på grund av otillräcklig träning. 3) Matte-ångest leder till 

brister i grundläggande numeriska räknefärdigheter på grund av svagare exekutiv kontroll, det vill 

säga förmågan att kontrollera och reglera kognitiva processer. 

På hemsidan för American Test Anxieties Association (https://amtaa.org/) går bland annat att läsa 

att provångest kan ge uttryck som dålig moral och undvikande av skolarbete. De menar att 

provångest kan göra att elever blir “tomma” eller “fryser” vid provsituationer, vilket förklaras med 

ofrivilliga skeenden. ”High test anxiety reduces working memory, confuses reasoning, increases 

mistakes, and lowers test scores.”(American Test Anxieties Association, u.å.) 

Förutom att psykologiska svårigheter lyfts fram inom specialpedagogik, så uppmärksammas det 

även inom bland annat läkarvetenskap (Cederblad, 2013) och neuropsykologi (Adler, 2017). 

Cederblad (2013) förklarar ökad “psykisk ohälsa hos unga” med att Sverige är ett extremt 

individualistiskt samhälle, och sådana samhällen har ökad risk för psykisk ohälsa. Hon hänvisar 

även till WHO:s studier Skolbarns hälsovanor, där de förklarar att utifrån samhällsvärderingar ställs 

för höga krav på hälsa och välbefinnande, så kallad >>hälsomani<<. Adler (2017) menar att 

upplevd oro, rädsla och ångest kopplat till matematik blir starkare under skolåren och därmed ger 

minskad lust och glädje. “Precis som annan prestationsbaserad ångest inrymmer matteångest en 

fysiologiskt förhöjd vakenhet och beredskap, negativa kognitioner, flykt eller 

undvikandebeteende.”(Adler, 2017, s.1) Forskningen visar tydligt att elevernas självförtroende, oro 

och ångest är del av de orsaker som påverkar svårigheter i matematik. 

https://amtaa.org/
https://amtaa.org/
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3.4 Sammanfattning av bakgrund 

Svensk skola lyder under Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011(Skolverket, 2018), men det ekonomiska ansvaret har de enskilda 

kommunerna eller fristående aktörer. På grund av denna decentralisering är det stora variationer 

mellan kommunernas fördelning av resurser, vilket enligt Skolverket (2009) leder till ogynnsamma 

förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd, till exempel i matematik. Skolresultaten påverkas 

av segregering, decentralisering, differentiering och individualisering. Elevhälsan, vilken styrs av 

Socialstyrelsen (2009) och Skollagen (SFS 2010:800), har både ett hälsofrämjande, förebyggande 

och åtgärdande uppdrag, och har därmed en viktig roll att tillsammans med lärare motverka 

svårigheter för elever.  

1885 kom den första publikationen om misslyckanden i matematik, vilket då ansågs enbart bero 

på de enskilda individerna. Det är också sedan slutet av 1800-talet som specialundervisning och 

speciallärare har funnits. Efter andra världskriget godtogs även sociala och emotionella problem 

som giltiga orsaker till matematiksvårigheter. Sedan 1962 har det funnits speciallärarutbildning i 

Sverige, men med uppehåll under cirka tjugo år med början i slutet av 1990-talet. SIA-utredningen 

(SOU 1974:53) påpekade att skolorna skulle erbjuda mer flexibla möjligheter för att hjälpa elever i 

svårigheter. På grund av senare tids sjunkande skolresultat har efterfrågan på speciallärare, som kan 

ge mer generellt stöd åt många elever i sin naturliga miljö, ökat.  

För att hjälpa elever i matematiksvårigheter är både den sociala och fysiska arbetsmiljön viktig. 

Arbetssätt behöver vara varierande, det ska finnas olika pedagogiska tillvägagångssätt, relationen 

mellan lärare och elev ska vara positiv och tillitsfull, elever ska få uppmuntran och bekräftelse, och 

kunskapsutveckling ska tillåtas ske genom interaktion med andra. Samuelsson och Lawrot (2009) 

menar till och med att traditionell katederundervisning motverkar en god lärmiljö. All personal 

inom skolan ska ha en gemensam samarbetskultur för att få elever att må bra och öka sina 

prestationer. Valet av sättet att stötta elev i svårigheter beror på vilket perspektiv betraktaren har. 

När eleven har problem ges kompensatoriska åtgärder, och när eleven är i problem sätts strukturella 

och pedagogiska åtgärder in.  

Tron på sig själv, socialisering och miljön har stor påverkan på motivation, det vill säga en 

individuell önskan att delta och utveckla sig i lärprocessen. Insikt om neuroplasticitet kan ge insikt 

om det egna lärande och öka motivationen. Däremot visar, enligt Cury et al. (2008), elever med ett 

fast mindset ett undvikande beteende för att slippa visa sin oförmåga, vilket är samma sak som att 

visa upp en låg arbetsinsats eller bristande ”time-on-task” (TOT). Adler (2017) menar att matte-

ångest, precis som annan prestationsbaserad ångest, bland annat leder till flykt eller undvikande 

beteenden. Många elever oroar sig för sina prestationer i matematik. Enligt Karlsson (2019) uppgav 

75 % av elever i åk 9 att de kände ängslan i samband med matematiklektioner eller provtillfällen. 
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4.0      TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Det sociokulturella perspektivet (Vygotsky, 1997; Brandell & Pettersson, 2011; och Hansson, 2011) 

beskriver att människor befinner sig i ständig utveckling och förändring. Elever lär sig gemenskap 

med andra och i den proximala utvecklingszonen. Med den proximala utvecklingszonen menas med 

till exempel den del av matematikundervisningen som eleverna ännu inte klarar av på egen hand, 

utan behöver stöd att genomföra med hjälp av en annan person, som både kan vara en annan elev 

eller läraren. Vygotsky (1997) menar att elevernas personliga erfarenheter är grunden till all 

undervisning. Helst ska elever lära sig själva genom samspelet med andra. Vidare menar han att 

utbildning inte kan existera ifall den var ”antisocial”. Karlsson (2019) ger förklaring av Vygotskys 

tankar. ”Tänkandet, språket och samtalet utgör ett redskap för oss människor.”(Karlsson, 2019, 

s.76) Med hänvisning till det gamla Grekland skriver Vygotsky (1997) att det aldrig var läraren eller 

mentorn, utan undervisningsmiljön, som utförde lärandet. “Education should be structured so that it 

is not that the student is educated, but that the student educates himself.”(Vygotsky, 1997, s.47) 

Vygotsky var, enligt Strandberg (2014), noga med att kompetens även går bra att låna från en 

kompis, det är inte bara läraren som är viktig. Vidare menar Strandberg (2014) att undervisning 

innehåller att tillsammans befinna sig i ett sammanhang. Han menar att genom att ge och få, och 

låna, kunskaper av varandra så sker inlärning. Utöver detta menar Strandberg (2014) att inlärning 

sker två gånger. Både under lektionen, men också att händelserna spelas upp inom sig själv så att 

ytterligare befästande av kunskaper sker.  

Den generella systemteorin utvecklades av Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) på 1930-talet 

och gällde då tanken om är att man vid undersökning av vissa ”fenomen”, bör se fenomenen som 

delar i en helhet. ”Delarnas relationer till varandra är av stor och ofta avgörande betydelse för 

helhetens sätt att fungera och hantera förändringar.”(Psykologiguiden, 1960) Vid ett 

systemteoretiskt perspektiv menas att människor är i ständig förändring och utveckling, och 

påverkas av och påverkar processer runt omkring. Processerna beskrivs utifrån successivt ökade 

strukturer med utgångspunkt i en kärna med individperspektiv (biosystem), via organisations- och 

systemperspektiv (mikromiljö), mesosystem och exosystem, till övergripande lagar med mera. 

(makrosystem), och ytterst, det vill säga längst ifrån kärnan (individen), tidens påverkan på de andra 

delarna i systemet (krononivå). Enligt Karlsson (2019) handlar systemteoretiskt perspektiv om att 

förstå världen i form av helheter, relationer och sammanhang. Vid analys och förklaringar av låga 

prestationer i matematik ur ett systemteoretiskt synsätt behövs kartläggning av samspelet mellan 

vad som benämns som matematiken, individen och omgivningen (Karlsson, 2019). I detta 

sammanhang är matematiken det skolämne som används för att beskriva omvärlden genom bland 

annat logiskt tänkande, strukturering av insamlad data och förståelse av symboler och mönster. 

Individer, beskriver Karlsson (2019), som självständiga, tänkande varelse med stor variation, där 
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det även finns begränsningar gällande begåvning, uthållighet och arbetslust (s.66). Omgivningen 

förklaras med det sociala nätverk som elever möter, och vars utveckling beror på, både i skolmiljö 

och i andra sammanhang. 

Urie Bronfenbrenner (1917-2005) var, enligt Andersson (2002), en förgrundsfigur gällande den 

ekologiska systemteorin, vilken betonar samspelet mellan enskild individ och miljö, och hur de 

olika nivåerna/perspektiv ömsesidigt hänger samman, påverkar och skapar elevers miljö. 

Ahlberg (2007) talar om två olika perspektiv att se på svårigheter i skolan. Kategoriskt 

perspektiv syftar till att elever bedöms och åtgärder sätts in mot den enskilde individens svårigheter 

- elever med svårigheter. Ur det Relationella perspektivet talas istället om elever i svårigheter, vilket 

syftar till att ”studera och analysera relationer mellan individ, grupp, organisation och samhälle.” 

(Ahlberg, 2007, s.88) Kategoriskt synsätt är bland annat att dela upp någonting utifrån egenskaper. 

Antingen har man någonting som andra inte har, eller så saknar man någonting som andra har. Inom 

matematiken kan det kategoriska synsättet innebära att man sorterar elever utifrån olika 

kunskapsnivåer, eller det mest kategoriska - att kunna eller inte kunna matematik.  

Teorier om motivation finns bland annat att läsa i Wery och Thomson (2013) samt Ryan och 

Deci (2000). Där framkommer att det är viktigt att börja där eleverna befinner sig, för att på så sätt 

närma sig en ökad inre motivation. För att göra det behövs förståelse för att kunna motivera, det vill 

säga att förstå bakgrunden till oviljan hos elever och genom teorier, med praktiska förslag och 

tillämpningar, identifiera sätt för att hjälpa elever att bli mer aktiva och engagerade i undervisning 

(Wery & Thomson, 2013).  
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5.0     SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka vad elever i matematiksvårigheter, orsakade av reella 

svårigheter i matematik och/eller psykologiska förklaringar, har för upplevelser och erfarenheter av 

matematik, och hur personal runt dessa elever beskriver matematiksvårigheter, för att möjligtvis 

finna konkreta tips för att i framtida praktik bättre kunna hjälpa elever med dåligt mående och med 

svaga prestationer. Jämförelse sker mellan elevers och ”skol-vuxnas” upplevelser och erfarenheter, 

jämfört med rådande teorier och aktuell forskning. Frågeställningar är: 

 Vad har några elever för erfarenheter och upplevelser av hjälp och stöd vid 

svårigheter i matematik?  

 Hur beskriver personal från elevhälsoteamet respektive ämneslärare i matematik 

stödet som ges åt elever i matematiksvårigheter?  

 Vad finns för likheter och skillnader mellan de olika gruppernas syn på ”elever i 

matematiksvårigheter”?  

 Vad saknas i matematikundervisningen för att elever i matematiksvårigheter kan 

lyckas bättre? 
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6.0     METODOLOGI 

Inom denna del skrivs vilket metodval studien har inspirerats av och varför aktuell metod valts. 

Urval redogör för var, hur och varför urval har gjort som det gjorts. Genomförande beskriver hur 

studien genomförts. Under tillförlitlighet tas olika infallsvinklar av giltighet, validitet och reliabilitet 

upp. Etiska aspekter handlar om principer som forskning ska ta hänsyn till och hur detta utförts i 

denna studie. Analys av data berättar om tillvägagångssätt av intervjumaterialet. 

  

6.1 Metodval 

Studien har inspirerats av kvalitativ forskningsansats, där tanken är att kunna bidra med reflektion 

och diskussion. Larsson (2005) beskriver kvalitativa studier som systematiserad kunskap om hur 

man gör för att ta reda på något, hos något. Enligt Backman (2016) intresserar sig forskare vid 

kvalitativa studier av hur människor upplever, tolkar och strukturerar sin omgivning - man studerar 

människor i ”real-life”-situationer. Med hänvisning till Creswell (2013) betonar Creswell och Poth 

(2018) den kvalitativa studiens utformning och användande för att svara på problem eller 

forskningsfrågor i sin naturliga miljö med hänsynstagande till människorna och platsen man 

studerar. Kvale och Brinkman (2017) skapade intresset för fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupps- 

intervjuer gör det lättare, enlighet med de forskningsetiska principerna gällande konfidentialitets-

kravet, att inte peka ut enskilda elever i lika stor utsträckning som andra övervägda 

metodansatser.  I likhet med Wibeck (2010) samt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) beskrivning 

av fokusgruppsamtal, där grupp av människor under en bestämd tid diskuterar ett specifikt ämne, 

kommer i denna studie tre olika grupperingar samtala om matematiksvårigheter. Dessa tre 

grupperingar är: 1) Gruppintervjuer med ämneslärare i matematik för grundläggande matematik i 

gymnasieskolan. 2) Gruppintervju med representanter ur Elevhälsoteamet (EHT). 3) 

Gruppintervjuer med några elever i åk 7 och några elever från gymnasieskolans IM-program.  

 

6.2 Urval 

Underlaget till studien erhölls delvis från en mindre svensk kommuns högstadieskola och delvis en 

annan mindre svensk kommuns gymnasieskola. Eleverna i högstadieskolans åk 7 kommer från fyra 

mellanstadieskolor. Dessa elever har blandats och delats upp i fyra nya klasser. Det totala 

elevantalet i åk 7 var 114 stycken. Eleverna i gymnasieskolan har blivit antagna till aktuell 

gymnasieskolas IM-program. Enligt Rose och Shevlin (2017) är det absolut nödvändigt att göra 

elevers röster hörda. Urvalet av lärare och representanter från elevhälsoteamet har valts med stor 

hänsyn till närheten av elever i matematiksvårigheter. Lärare i matematik på IM-program möter ofta 

dessa elever i sina grupper, elevhälsoteamet har ett hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande 

uppdrag och möter elever som inte mår bra till exempel på grund av svårigheter i matematik. 
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Skolledning utesluts från denna studie, eftersom avståndet mellan dem och det praktiska arbetet 

med elever i matematiksvårigheter är för stort för att kunna ge de specifika svar som efterfrågas i 

denna studie. 

Lärare till studien väljs ut från skolledningens tjänstefördelning. Lärarna ska under studiens gång 

undervisa helklassgrupper i matematik, i gymnasieskolans IM-program. Inget aktivt uteslutande 

sker, utan dessa lärare kan även undervisa i andra årskurser och i andra ämnen. Endast två stycken 

kunde utses. 

Inom EHT ingår skolledning, skolsköterskor, kuratorer, specialpedagog och ofta speciallärare. 

De professioner som inbjöds att samtala var en skolsköterska, en kurator, en specialpedagog och en 

speciallärare. Den skolsköterska och kurator som valts ut är de som främst arbetar gentemot elever i 

åk 7 under studiens gång. Två stycken deltog i fokusgruppsintervjun. 

Eftersom antalet elever i utvald kommun för åk 7 var 114 stycken så har urval skett. Urval till 

gruppintervjuerna skedde genom att ämnesläraren i matematik för respektive åk 7-klass, i 

samverkan med speciallärare i matematik, valde ut ”lämpliga elever”. I detta sammanhang menas 

”lämpliga elever” de elever som uppvisar någon form av svårigheter i matematik, samt frivilligt 

deltagande i samtal. Urvalet gav fyra stycken elever till tre tillfällen av fokusgruppintervju, det vill 

säga totalt tolv stycken elever. Inom IM-programmet fanns 26 stycken elever. Där skedde urval 

genom att ämnesläraren valde ut vad de ansåg vara “lämpliga elever”, samt att elevernas egen 

frivillighet att delta i samtal. Fokusgruppsintervju genomfördes med fem stycken elever. 

Antalet elever i varje grupp är vald med tanke på Wibecks (2010) diskussion om val mellan 

”bredd och djup” beroende på antal i personer i gruppen, och ”svårighet kontra lätthet” att 

transkribera samtalen även det beroende av antalet medverkande. Urvalet av elever skedde efter 

noggranna etiska överväganden. Vårdnadshavare kontaktades via missiv, där passivt ett 

godkännande användes, vilket innebär att målsman måste ringa, skriva eller på annat aktivt sätt 

meddela om eleven inte får delta i studien. Elever fick information om studien i helklass, och gav 

därefter medgivande eller inte för deltagande i studien. 

  

6.3  Genomförande 

För att genomföra studien behövdes godkännande från skolledning. Kontakt gällande information 

om studien gavs tidigt under höstterminen till skolledningen på högstadieskolan, samt under 

oktober månad till skolledningen på gymnasieskolan, och medgivande gavs. Missiv med 

information och godkännande skickades med eleverna hem till elevernas vårdnadshavare första 

skoldagen på högstadieskolan (bilaga 1), och via mail i slutet av oktober på gymnasieskolan (bilaga 

2). Undervisande lärare och speciallärare informerades, och de i sin tur valde ut elever de ansåg 

passa till studien. 
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Samtals- och stödfrågor (Frågor under samtal, bilaga 3) till gruppintervjuerna formulerades 

utifrån möjlighet att med stor så kallad öppenhet nå svar på studiens frågeställningar. Inför 

gruppsamtal/-intervjuer är det viktigt med planering av genomförande. Både tidpunkt, plats, rum, 

tid till förfogande planerades grundligt. Varje grupp, och respektive medlem i gruppen, fick efter 

godkännande att medverka en skriftlig inbjudan med datum och tidpunkt. Dagen före genomförande 

fick de veta vilken plats de skulle vara på. Fokusgruppsintervjun med lärare pågick i cirka femtio 

minuter och fokusgruppsintervjun med personal från EHT i drygt trettio minuter, medan 

fokusgruppsintervjuerna med elevgrupperna pågick kortare tid, bland annat beroende på elevernas 

förmåga att koncentrera sig men också på elevernas förmåga att prata i detta sammanhang. 

Datainsamling vid gruppintervjuerna skedde genom två olika möjligheter till ljudupptagning, via 

iPAD och via mobiltelefon. Detta för att minska risken att ingenting spelades in, bakgrundsljud som 

störde och personers tal inte hördes eller andra tekniska problem vid ljudupptagningen, vilket Kvale 

och Brinkmann (2014) skriver om. Först genomfördes de tre högstadiegruppernas intervjuer, sedan 

intervju med EHT-personal, därefter med IM-eleverna och sist lärargruppen. Till stöd vid 

transkribering användes minnesanteckningar. Minnesanteckningarna var även till för att notera det 

som är omöjligt att notera vid ljudupptagningar, till exempel kroppsspråk. 

Transkriberingar av samtalen genomfördes nära inpå tillfällena för samtalen. Detta både för att 

lättare kunna identifiera, men också avkoda respektive deltagare. Den tidiga transkriberingen 

gjordes därmed med hänsyn till konfidentialitetskravet och minska risken för röjd identitet. ”For the 

protection of participants, it is essential that researchers mask participant names as soon as 

possible…”(Creswell & Poth, 2018, s.182) Transkriberingen genomfördes enligt det Wibeck (2010) 

uttrycker som nivå II. Både Wibeck (2010) samt Kvale och Brinkmann (2014) tar upp svårigheten 

med att transformera ljud till skrift. ”Utskrifter är översättningar från ett muntligt språk till ett 

skrivet språk.”(Kvale & Brinkmann, 2014, s.218) Svårigheten ligger i att fånga ironi, tonfall, 

röststyrka med mera. Till denna studie har transkriberingar, trots svårigheterna, till viss del kunnat 

visa på ljud i rummet, pauser, suckar och röstläge (volym). Det finns inte någon allmängiltig form 

eller kod för utskrift av intervjuer, men intervjuer i tryck form gör det lättare att vid analys få 

överblick, se mönster, uppmärksamma motsägelser med mera. 

När transkriberingarna var genomförda påbörjades arbete med att koda, eller kategorisera, dem. 

Kategorisering skedde utifrån de i förväg uppställda frågorna, men ordningen av resultaten inom på 

resultatbeskrivningen, växte fram under arbetets gång.  

Resultatet från de olika gruppernas fokusgruppsintervjuer, framställas i resultatavsnittet, vilket 

avslutas med en sammanfattning och analys. Enligt Augustsson (2018) ska den slutliga 

resultatdiskussionen upplysa läsare genom att tolka resultatet och jämföra det med tidigare teori och 

kunskap. Studien avslutas med formulering av fortsatta forskningsfrågeställningar. 
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6.4 Tillförlitlighet (giltighet, validitet och reliabilitet) 

Begreppet kvalitet förklaras som: ”… ett överordnat begrepp för att beteckna en noggrann, 

systematisk och väl genomförd kvalitativ studie i vilken ett elegant och innovativt tänkande 

balanserar väl med en kritisk analys.”(Fejes & Thornberg, 2015, s.259) Fokusgruppsintervjuer har 

enligt Wibeck (2010) samt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) fördelen av att deltagarna kan ha 

olika upplevelser och åsikter som de kan bygga vidare på, det vill säga att använda varandras tankar 

för mera utvecklande samtal än vid individuella intervjuer/samtal. Utifrån de etiska aspekter är inte 

heller fokusgruppsintervjuer lika utpekade som enskilda samtal eller narrativt berättande. Därmed 

behöver inte deltagarna känna sig personligen utsatta. De kan dela med sig av åsikter om ämnet, 

lyssna på andras åsikter och upplevelser, och behöver inte prata om sig själv, utan kan angripa 

ämnet sett från tredje person. Svagheter med fokusgruppsamtal kan vara att det kan uppstå 

konflikter, både inom personerna själv och mellan deltagare, på grund av att själva frågeställningen 

(mående i matematik) i sig kan vara känslig för deltagarna. ”Den kvalitativa forskningsintervjun är 

inte ett neutralt medium som gör det möjligt för samtalsparterna att fritt möta varandra, opåverkade 

av kontexten.”(Kvale & Brinkmann, 2014) Validiteten är utifrån detta perspektiv relativt god, 

eftersom fokusgruppsintervjuer genomfördes med de personer (elever) som mår dåligt av matte 

eller presterar lågt, och de gemensamt i grupp delade med sig av sina åsikter, känslor och 

upplevelser. Även den skolpersonal som fokusgruppsintervjuades hade på olika sätt närhet till 

elever i matematiksvårigheter. Ett annat perspektiv på validitet utgår från transkriberingen, där det 

både finns ordagrann och idealiserad återgivning. ”Det finns ingen sann, objektiv omvandling från 

muntlig till skriftlig form.”(Kvale & Brinkmann, 2014, s.227) Vid ett reliabilitetsperspektiv är det 

relativt lätt att låta två personer oberoende av varandra få transkribera en ljudupptagning så 

noggrant som möjligt, men ändå uppstår enligt Kvale och Brinkmann (2014) skillnader och 

utskriften blir en fråga om tolkning. Urvalet till elevgrupperna skedde genom urval genomfört av 

ämneslärare i matematik och speciallärare. Detta urval kan ha blivit något missvisande eftersom 

elevgrupperna var nya för respektive lärare, vilket gjorde att det tidigt under terminen, när dessa 

fokusgruppsintervjuer genomfördes, inte säkert ännu hade uppmärksammats dåligt mående eller 

svaga prestationer i matematik. Samma frågor användes till samtliga fokusgruppsintervjuer. 

Resultaten från fokusgruppsintervjuerna har hög giltighet, men eftersom tankar och kontext ständigt 

är föränderliga varierar resultaten över tid och vid olika sammanhang. Värt att notera är även att 

resultaten analyseras och tolkas utifrån aktuell betraktares synsätt. Det är viktigt att inte dra 

slutsatser så att de verkar gälla en större population, vilket Göransson och Nilholm (2009) 

benämner som smygrepresentativitet.   
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6.5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2017) trycker på forskares ”särskilda ansvar gentemot de människor och djur som 

medverkar i forskningen”(s.8) och att förhållningssättet och agerande inom forskning ska vara 

etiskt. De sammanfattar rekommendationerna i åtta allmänna regler, vilka bland annat tar upp 

kraven om sanningsenlighet, öppenhet, referenshantering, rättvishet, ordning och utan skadlig 

påverkan. Data får aldrig, enligt Rose och Shevlin (2017), prioriteras före individers mående. 

Forskningsetiska principer, så kallad kodex, klargör hur forskare ska skydda individer i sin 

forskning både före genomförandet, under genomförandet och efteråt. De innefattar: 1) Information 

och samtycke. 2) Riskbedömning. 3) Publicering och förvaring av insamlat material. Det vill säga 

krav om information till deltagare, krav om samtycke från deltagare, krav om risker för deltagare 

kontra nytta för forskningen, krav om konfidentialitet och krav om nyttjande av insamlat material. 

Vid denna studies fokusgruppsintervjuer med elever togs noggrann hänsyn till, och etiskt 

övervägande av, de forskningsetiska principerna. Elevernas vårdnadshavare gavs information och 

möjlighet att godkänna elevers medverkan eller inte. Missivet liknar det Sjöberg (2006) använt, 

med information om studiens upplägg, syfte, informationsskydd och etiska överväganden. I likhet 

med Sjöberg (2006) användes ett passivt godkännande, vilket innebär att målsman måste ringa, 

skriva eller på annat aktivt sätt meddela om eleven inte får delta i studien. Eleverna fick själva, efter 

information av vad det innebar, godkänna deltagande, det vill säga ge samtycke. Information till 

elever tillämpades i enlighet med Sjöberg (2006), att de var slumpmässigt utvalda och först efter 

intervjuerna fick veta det faktiska skälet till att just de valts ut.  

 

6.6 Analys av data 

De med ljud inspelade samtalen transkriberades med namnen avkodade. Minnesanteckningar 

användes för att särskilja de olika personerna, men också för att göra noteringar av orsak till andra 

ljudkällor. Ljudupptagningen sparades i privata ljudfiler tills studien slutfördes och examinerades, 

därefter togs ljudfilerna bort. Inför varken kodning eller analys av materialet gjordes i förväg några 

uppsatta grupperingar eller indelningar, utan formuleringarna växte fram under skrivandets gång. 

De mönster mellan grupperna som tydligast uppkom var dålig variation i undervisningen, och 

bristande motivation, uthållighet och mindset hos eleverna. För analys av denna studies 

fokusgruppsintervjuer användes information och stöd från bland annat Wibeck (2010), valda delar 

ur Fejes och Thornberg (2015), samt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017). Creswell och Poth 

(2018) hänvisar till Miles, Huberman och Saldaña (2014) gällande minnesanteckningar: ”Memos 

are ‘not just descriptive summaries of data but attempts to synthesize in them into higher level 

analytic meanings.’(p.95).”(Creswell & Poth, 2018, s.188) Sedan jämfördes och sammanfattades de 

olika grupperna i en sammanfattning. Göransson och Nilholm (2009) uppmärksammar så kallad 
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smygrepresentativitet, så därför är det viktigt att inte dra slutsatser så att de verkar gälla för en större 

population än den undersökta. 
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7.0     RESULTAT 

Resultatdelen är indelad utifrån de olika fokusgruppsintervjuernas grupper, vilka beskrevs under 

momentet Urval. De fyra olika elevgruppsintervjuerna återfinns under separata underrubriker. 

Fokus under samtalen var matematiksvårigheter. Syftet i 7.1–7.3 är att redovisa fokusgrupps-

intervjuernas samtal för att därigenom få fram svaren på studiens frågeställningar utan att direkt 

ställa dessa frågor till respektive grupp. Istället förväntades kunna utläsa svaren på frågorna genom 

personernas berättande. Till stöd för samtalsledaren fanns Frågor under samtal (bilaga 3). I 7.4 

återfinns sammanfattning och slutsatser från fokusgruppsintervjuerna. 

  

7.1 Samtal med lärare 

Lärarna i gruppen har arbetat i skolans värld cirka 10 år vardera. Detta läsår arbetar de i matematik 

inom gymnasiets olika individuella program, där elever av olika anledningar ännu inte är godkända 

i grundskolans kunskapskrav i matematik för åk 9. Matematik anser de finns i de mesta vi gör, fast 

man inte tänker på det som matematik. ”Det finns i handel, musik, rytmer, former, estetik. Det finns 

i jättemycket.”(Lärare K) De menar att själva matematikämnet innehåller siffror, tal, problem-

lösning, logiskt tänkande och struktur, och är ett ämne som elever antingen älskar eller hatar. Det 

finns inget mellanting. ”För antingen så har man kopplat det, eller så har man det inte.”(Lärare K) 

De tycker att ändå att man kan förstå ”lite grann”, men eleverna uttrycker att de inte känner så. ”Att 

kunna förstå lite grann, då har man ju inte kopplat det helt, och då är man fortfarande dum.”(Lärare 

K) De nämner att matematik även förknippas med dåligt självförtroende. För dem betyder att vara 

duktig i matematik två saker. Det ena är att vara resultatmässigt duktig och det andra att vara 

engagerad och nyfiken i att utveckla matematikkunskaper. ”En duktig elev är en som faktiskt vill 

komma framåt och själv börjar ställa frågor för att nå ett resultat, och då kommer ju kunskaper.” 

(Lärare C) De menar att börja ställa frågor är ett bevis för att man förstår, man vet lite vad man ska 

fråga om. Lärare C beskriver att förstår man inte alls, så ställer man inga frågor. De beskriver elever 

som väldigt resultatfixerade. Både gällande antal rätt på prov och att räkna snabbt i läroböckerna. 

De upplever att elever känner sig duktiga i matematik då de till exempel får bra poäng på ett prov, 

även ifall de har fuskat sig till resultatet. Elever har uttryckt att de tycker att när de räknat en bok tre 

gånger, men fortfarande inte förstår, så kan de. ”Det är ju det som är grejen, att förstå, och vägen 

dit. Inte själva räknandet.”(Lärare C) Att kunna räkna, menar lärarna, är inte bara att räkna. Att 

kunna räkna är att veta vilket räknesätt, i vilken situation och med vilken koppling som det ger en 

lösning. 

De upplever att eleverna inte förstår varför skolverkets krav är som satta så högt som de är. Även 

de själva är kritiska till kravet att matematik är ett kärnämne, som elever måste ha godkänt i för att 
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komma vidare till gymnasiestudier, skolverkets kunskapskrav i matematik för åk 9 och nivån på de 

nationella proven i matematik, för elever som vill läsa yrkesinriktade gymnasieprogram.  

Jag kan förstå att du behöver ha en viss grund i matematik, men det finns så mycket hjälpmedel i samhället 

idag som gör att du kan klara dig om du har gått igenom skola och fått ett hum om det. Dom kanske får värsta 

intresset för matematik, när de börjar till exempel handel eller undersköterska eller vad som helst, när de 

behöver jobba med det i sitt yrke. Men det är det här abstrakta, att sitta i ett klassrum med papper och penna, 

det kanske inte alls kopplar. (Lärare K) 

 

En av lärarna menar till och med att eleverna blir ”helt sågade vid fotknölarna”, eftersom 

skolverkets krav hindrar dem från att utvecklas, sänker deras självförtroende och stoppar dem från 

att vilja, att inte kunna förverkliga sina drömmar. 

Lärargruppen anser att man kan ha svårigheter i matematik på grund av någon form av 

dyskalkyli, att vända siffror, vilket de ser är vanligt hos elever med arabiska som modersmål. De 

konstaterar att språket, med ordförråd och begrepp, överhuvudtaget är ett stort problem. Där ser de 

att svenska elever har en fördel i att till exempel veta vad en skottkärra eller en citronkola är för 

något. Störst grund till svårigheter i matematik ser de är elevernas egen inställning till matematiken, 

och att inställningen begränsar jättemycket. ”Är man själv inte motiverad och engagerad, då blir det 

inte så mycket.”(Lärare K) Lärargruppen upplever att svenska elever har lägre motivation än elever 

från andra länder. De hör även elever säga: ”Hade man varit svensk så har man ju mycket lättare”. 

Svenskfödda kanske inte har det lättare men har längre tid på sig, menar lärarna. De resonerar om 

att svenska elever borde hinna till ett E, bara de engagerar sig. Och menar att eleverna istället för att 

plugga hittar bästa lösningen för fusk, prata bort lektioner eller sitta med mobiler. Även yttre 

störningar påverkar elever och deras koncentrationsförmåga. Ytterligare påverkan har stress och 

tidspress.  

För att motverka svårigheter i matematik behövs, enligt lärargruppen, massor av repetition på 

olika sätt. En av lärarna brukar inför sina elever jämföra matematik med att bli en atletisk idrottare. 

Om du ska bli en atletisk idrottare måste du träna varje dag, lite grann hela tiden, för att bli starkare, snabbare 

och alltihop. Samma sak är det med matte. Vill du bli bra på något så är det träning som gäller. Inte bara 

komma till lektionen och sitta, och sen gå hem. Inte göra någonting på lektionen och inte göra någonting 

hemma och förvänta dig resultat. Du måste träna! (Lärare K) 

 

Är man med på lektionen, lyssnar på genomgångar, gör uppgifterna, diskuterar och frågar, då anser 

lärarna, att eleverna så småningom kommer nå målen och inte längre ha svårigheter i matematik. 

Utöver att arbeta med tilltagande arbetsinsats tar lärarna, tack vare acceptansen av ett öppet 

klassrumsklimat, hjälp av ”felen” för att gemensamt i klassrummet ta lärdom av dem. De upplever 

också att tydliga mål hjälper eleverna att förstå och nå kunskapskraven lättare.  

Fokusgruppsintervjun avslutas med att lärargruppen diskuterade de nationella proven i 

matematik och egna teorier om gruppsammansättning vid svårigheter i matematik. Kommentarer 

lärarna nämner under fokusgruppsintervjun är att de nationella proven i matematik för åk 9 är 

hemska! ”De här eleverna [IM-eleverna] lyckas inte på nationella prov. Anledningen till att de är på 
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IM är bland annat för att de har en spärr – det går inte att prestera under press.”(Lärare K) Lärarna 

beskriver att eleverna kan göra jättefina resultat under lektionstid, men så fort det kommer ett prov 

så är ingenting rätt. En teori som en av lärarna har är att antalet godkända elever skulle öka ifall 

matematiken nivågrupperades redan i åk 7, eftersom upplevelsen är att tidsbrist gör att moment 

hafsas förbi och man snabbt går vidare, fast en del elever inte har befäst kunskaperna och skulle 

behöva mycket, mycket mera tid åt varje moment. Ändå berättar lärarna att de också känner 

tidspress att hinna igenom matteböckernas kapitel. Denna lärare blandar inte in så mycket överkurs 

och problemlösning i undervisningen. Lärarens upplevelser är att så fort svårare delar läggs in så 

uttrycker eleverna att de inte kan och självförtroendet sjunker. Denna lärare jobbar mot att befästa 

grundläggande kunskaperna för att få eleverna att verkligen klara sig vidare till nationella 

gymnasieprogram.  

 

7.2 Samtal med personal från EHT 

Till detta fokusgruppssamtal kunde endast två av de inbjudna delta. En av dem var skolsköterska 

och den andra var specialpedagog. Båda två av dem berättade om sina egna svårigheter i matematik 

under deras barndom, och att de först under fortsatta studier som de fått förståelse för 

matematik. ”… att räkna ut insulin, då blev det verkligt för mig. ‘Åh, jag måste ju räkna ut rätt 

dosering. Jag kan ju döda människan.’ Då, men det är lite sent på, men bättre sent än aldrig.” 

(skolsköterska) De angav båda sina egna tidiga svårigheter som en styrka i förståelsen av elevers 

svårigheter i matematik. Än idag bävar de för att få frågan av en högstadieelev att hjälpa till i 

matematik. Vid mötet med elever får de höra från många av eleverna att de inte förstår 

matematiken. De uppfattar att det främst är algebra och bråktal som eleverna inte förstår. En del av 

deras stöd är att uppmuntra elever att ”ta den hjälp de behöver”. De samtalade också om det 

”hemska” i matematiken, att elever uppfattar matematiken som att få rätt eller fel, att vara duktig 

eller inte förstå. Specialpedagogen berättade om ett exempel där en elev som var ”inte godkänd”, 

men efter lärarbyte fått ‘A’ i matematik. ”Det måste vara en otroligt skicklig pedagog som har 

lockat fram potential som fanns, som inte fanns tidigare. Men det är möjligt inom matten. När man 

väl förstår så kan man nå skyhögt.”(specialpedagog) De tänker sig att matematiklärare ska 

entusiasmera. “Det ska lysa att du älskar matte, att det glöder om dig och inspirerar.” 

(skolsköterska)  

Båda av dem saknar den praktiska och konkreta matematiken i klasserna på skolan, och kan bara 

erinra sig en lärare (av cirka femton lärare som undervisar i matematik) som är utanför klassrummet 

och räknar matematik med eleverna. Specialpedagogen beskrev situationer där lärare “bara låter 

eleven fortsätta att räkna i matteboken, sida upp och sida ner, och det är ju liksom bara katastrof. Vi 

blir ju instängda efter årskurs tre, eller kanske redan i förskolan, blir man instängd nu.” 
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(specialpedagog) De upplever inte heller att det finns något konkret eller laborativt material för 

eleverna, efter årskurs tre.  

Båda uttrycker de kritik mot olika skolledningarnas sätt att organisera verksamheten. Det gällde 

både antal lärare i undervisningssituationerna, antal och längd på lektionstillfällen, organisering av 

tillfällen för stöd och borttagande av särskilt stöd via speciallärare, vilket specialpedagogen menar 

vara “kunnig personal som kan möta upp med intensivkurser och peppa upp eleverna”. Det 

upplever att matematikundervisningen fortfarande är dålig, fast skolan säger sig ha satsat mer på 

matte.  

 

7.3 Samtal med olika elevgrupper 

Nedan följer redovisning av fokusgruppsintervjuer med elevgrupperna, vilka är numrerade efter 

följden på intervjutillfällena. Elevgrupp 1 var de som genomförde fokusgruppsintervjun först och 

elevgrupp 4 de elever som genomförde fokusgruppsintervjun sist. De tre första av elevgrupperna 

kommer från en högstadieskola och den sista elevgruppen från en gymnasieskola.  

Elevgrupp 1 bestod av fyra elever i åldrarna 12-13 år. Två killar och två tjejer. Tidigare inom 

skolgången, i matematik, hänvisar två av eleverna till dåligt självförtroende. “Jag tycker man känner 

sig så dum när man inte kan någonting. Man känner sig korkad på något sätt.”(flicka T, 13 år) De 

andra två eleverna medgav att de bara jobbat lite eller “skitit i det”(pojke M, 12 år). Samtliga tyckte, 

eller gav medhåll till, att ordet matematik fick dem att tänka på något som är tråkigt. De upplevde 

att antal rätt på prov eller betyg visar ifall man är bra eller mindre bra i matematik. En av eleverna 

beskrev ändå en inneboende känsla av kunnande: “man känner att man kan frågorna, fast det kan 

ändå bli fel.”(flicka T, 13 år) De tyckte att matematik är svårt för att det krävs ett logiskt tänkande, 

men också att det beror på läraren. De angav flera råd till lärare i matematik att tänka på när elever 

har svårigheter. Bland annat att läraren ska hjälpa till, och då hjälpa till på det sätt som eleven 

förstår. Läraren ska även använda ett varierande arbetssätt och ge eleverna återhämtningstid under 

lektionstid, “inte bara sitta rakt upp och ner på en stol och räkna i matteboken hela lektionen” 

(flicka T, 13 år). Ett par av eleverna upplevde att de blir stressade av beting i matten, att de måste 

vara klar till någon viss uppgift vid ett visst datum. Vid fråga ifall de har några råd att ge till elever 

som upplever svårigheter i matematik svarade de att de eleverna ska våga be om hjälp. Ett annat 

knep är att hoppa över den uppgift man tycker är svår, men att sedan gå tillbaka och göra den. En av 

dem nämnde den inre mentala bilden - att inte tänka på att matte är tråkigt. Ett slutligt råd till lärare 

från denna grupp var: ”Gör matte roligt! Låt dom inte bara sitta där med matteboken. Gör uppgifter 

som är roliga.”(flicka E, 12 år) 

Elevgrupp 2 bestod av fyra elever i åldrarna 12-13 år. Två tjejer och två killar. Utifrån ordet 

matematik tänkte de främst på själva utförandet av räkneoperationer, men nämnde också att “man 

måste förstå allting”(pojke H, 13 år). Inom gruppen fanns en tudelad inre känsla, där de angav 
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känsla av att både vara dålig men också av viljan att bli lika bra som andra. De angav att orsak till 

svårigheter i matematik beroende på den egna inställningen till ämnet. Råd de ville ge till elever i 

matematik-svårigheter var att be om hjälp av lärare, fråga en kompis hur den gör, träna extra 

hemma och försöka jobba fast det inte är kul, för det kanske blir roligt till slut. ”Jag hade väldigt 

svårt med matte i början och då tänkte jag ‘Nej, nu måste jag bli bättre på det här. För andra kan ju 

matte.’ Så jag började jobba mycket hemma och så blev det ju bra... till slut.”(pojke H, 13 år)  

Enligt dem ska lärare tänka på att göra lektioner roliga. Lärarna ska ha genomgångar med 

eleverna men inte för långa, för då “hinner man knappt jobba något och det är svårt att lära sig 

något nytt”(pojke V, 13 år). Eleverna vill att lärare ska ge uppgifter så de kan arbeta på olika nivåer, 

som är anpassade till var och en. De eftersökte bättre förklaringar när någon behöver hjälp, det vill 

säga att läraren inte bara ska förklara hur, utan även varför man ska göra på ett visst sätt. Tre av 

eleverna nämnde stress kring matematik. En av dem menade att snabbhet är viktig, men stressande, 

eftersom “hinner man fler uppgifter så kan man visa mer”(pojke H, 13 år). Två andra elever kunde 

känna sig “jättestressade”(flicka P, 12 år och flicka A, 13 år) av att man måste ta hem och göra klart 

ifall man inte är klar. 

Elevgrupp 3 bestod av fyra pojkar i åldern 12 och 13 år gamla. Ordet matematik fick dem att 

tänka på svåra och tråkiga grejer. Två av dem ansåg att de inte haft ämnet matematik de två sista 

månaderna i åk 6. “Vi hade ingen matte. Vår lärare där var ju lite bäng.”(pojke J, 13 år) En tredje 

elev sa att det inte hade gått bra för honom. Vetskapen om förmåga i matematik ansåg de att man 

får både genom betyg och omdömen, men också att man känner det inom sig själv. Svårigheter i 

matematik ansåg de bero på att man inte hänger med, inte har tålamod eller om man inte lyssnar på 

genomgångar. En av dem tror matematiksvårigheter beror på att man inte är så smart, eller “inte har 

big brain”(pojke W, 12 år). De gav råd till elever i matematiksvårigheter att jobba och “inte prata så 

mycket och bara fokusera på matte”(pojke T, 12 år), ta det lugnt, inte stressa, använda 

kompensatoriska hjälpmedel som till exempel miniräknare, ta hjälp av föräldrar och att “våga säga 

till läraren att det är för svårt.” (pojke E, 13 år) Under fokusgruppsintervjun tyckte två av dem att 

det är roligt med problemlösningsuppgifter, medan två inte tycker om det. “Det är jobbigt när man 

liksom inte kommer framåt. Det är skönare att göra mindre tal fast flera än ett stort tal.”(pojke E, 13 

år) De vill att lärare ska ta det lugnt och inte stressa. Läraren ska också förklara lite mer tydligt. 

Gruppen tyckte att dåliga lärare har för långa genomgångar, drar ut på saker, gör allting tråkigt och 

är för stränga. De önskade att inte ha för långa genomgångar, använda varierande arbetssätt, ta det 

lugnt och inte stressa, och göra matte roligare. 

Elever i elevgrupp 4 var mellan 16 - 18 år gamla. Alla fem av dem har ett annat ursprungsland än 

Sverige. De associerade ordet matematik med svårigheter. “Matte är det svåraste ämnet. Det är 

komplicerat.” (pojke A, 18 år) En av dem uttrycker upprepade gånger osäkerhet gällande sin egna 

matematiska förmåga. ”Jag kan räkna ut, men jag tror det är fel, men … när jag frågar {lärarens 
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namn} är det rätt, men jag tror inte det är rätt. Jag är osäker.”(pojke F, 17 år) En av dem sa att det 

tidigare varit jobbigt med matematik. En annan att: “När det gäller matte så har jag kämpat. Jag kan, 

men jag... minns ingenting.”(flicka H, 16 år) En tredje elev berättar att de i tidigare skola blev 

indelade i grupper utifrån matematisk förmåga, och hamnade man i den blåa gruppen, de som 

behövde mer hjälp, kändes det som att det ansågs att man inte kunde lära sig någonting och att 

lärarna inte brydde sig, och man gav upp. 

Inom gruppen ställer de sig frågan varför de nationella proven i matematik måste vara så många 

delar och så svåra. “Till och med {lärarens namn} tyckte det var svårt. Hon kunde inte lösa alla 

uppgifter själv.”(flicka F, 16 år) Vid frågeställning om hur man vet ifall man är duktig eller mindre 

bra i matematik, så svarar en av eleverna att man märker det själv eftersom man då klarar av allt 

själv utan att fråga någon. Svårigheter i matematik tror de kan bero på att man inte lärt sig ”matte-

grunden”, som de förklarar med de olika räknesätten, men också på att man inte lärt sig vad de 

kallar ”matte-språket”. De lyfte även att svårigheter i matematik beror på svårigheter med att 

fokusera sig, och tiden man lägger för ämnet. “Jobbar man för lite, så är det klart att man kommer 

ha jobbigt med det.”(pojke A, 18 år) Råd till elever i matematiksvårigheter är att lägga ner tid för 

ämnet, inte fuska, ta det lugnt och vara fokuserad. Lärare ska ta tid på sig att förklara och inte bara 

ge dig svaret, tillåta elever att arbeta tillsammans och vara ärliga genom att till exempel berätta vad 

man redan kan och vad man behöver träna mer på. De tyckte också att det ska vara två lärare i 

klassrummet samtidigt, och att lärare ska ge frågor till hela klassen att diskutera fram svar på. 

Sammanfattningsvis framkom utifrån fokusgruppsintervjuer med elevgrupper att de flesta av 

eleverna förknippade ordet matematik med svårigheter eller något tråkigt. Samtliga elevgrupper 

ansåg att svårigheter i matematik beror på amotivation, den egna inställningen, att låta bli att 

lyssna/hänga med och att inte arbeta med matematik. Många angav dåligt självförtroende i 

matematik. Dessutom angav tre av elevgrupperna att stress ger svårigheter. Tydligt var också att de 

önskade mer variation, vad de kallar ”roliga” lektioner. Råd som elevgrupperna vill ge till elever i 

matematiksvårigheter är att våga be om hjälp, träna extra matematik, och träna din inre mentala 

bild, eller inställning.  

 

7.4 Sammanfattning av resultat 

Likhet som återfanns mellan de olika fokusintervjugrupperna är att alla grupper angav bristande 

arbetsinsats som anledning till svårigheter i matematik. En skillnad mellan grupperna är hur 

undervisning ska läggas upp för att inkludera och utveckla elever. Under studiens gång 

framkommer två tydliga områden som verkar avgörande för att få elever i matematiksvårigheter att 

lyckas bättre. Dessa två områden är variation av arbetsformer och metoder i undervisningen, och att 

stärka elevers självförtroende och utveckla deras mindset. 
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8.0     DISKUSSION 

 

8.1 Metoddiskussion 

Metoden fokusgruppsintervjuer valdes främst med hänsyn till konfidentialitets aspekten, och för 

eleverna det frivilliga deltagandet. För att ha kunnat få mera ingående och fördjupade svar hade 

enskilda intervjuer behövts, åtminstone med någon från varje urvalsgrupp. Villigheten att delta 

bland skolpersonal var god, och förväntningarna från dem att kunna bidra med underlag till studien 

var höga, däremot var uppslutning till respektive fokusgruppsintervju inte så hög. Kanske kan inte 

ens dessa samtal med personal på skolorna kallas för fokusgruppsintervjuer, utan möjligtvis par-

intervjuer. De erfarenheter och åsikter som kom från EHT-personal tillförde inte så mycket som det 

hoppats på och kunde eventuellt ha uteslutits från studien till favör för någon/några enskilda 

intervjuer. 

Det var svårare än förväntat att få elever att delta i studiens fokusgruppsintervjuer. Därmed 

påverkades urvalet att bestå av de elever som möter svårigheter i matematik, men inte helt de som 

möter mest svårigheter i matematik. Anledningen till det kan vara flera. Några orsaker kan vara ifall 

vädjan att delta framfördes på ”fel” sätt, fanns det osäkerhet inför vad som förväntades av 

situationen, berodde det på samtalsledaren, eller ville eleverna helt enkelt ägna tiden åt att räkna 

matematik i klassrummet istället för att delta i en fokusgruppsintervju, eftersom intervjun skedde 

under lektionstid. Samtalsledaren fick uppleva svårigheterna med användandet av 

fokusgruppsintervju med grupper elever, både gällande låg förmåga att inbördes bygga vidare på 

varandras resonemang, deras förväntan av styrning genom frågor, och att kunna bjuda på sina egna 

erfarenheter och problem, det vill säga att kunna se samtalsämnet (svårigheter i matematik) i 

fågelperspektiv och att kunna tala om ämnet i tredje person. Elevgruppen med något äldre elever 

hade lättare att föra fram sina egna uppfattningar, och att se ämnet i ett mer övergripande 

perspektiv.  

Vid liknande undersökning kommer troligen ett annat insamlingsmaterial att erhållas, men tankar 

och kontext varierar ständigt över tid och vid olika sammanhang, så exakt samma underlag är svårt 

att erhålla. Resultat och analys är även det föränderligt och tolkas utifrån aktuell situation för 

respektive betraktare. Den i förväg uppsatta tidsplanen följdes till stora delar. Dock påbörjades 

kodning/kategorisering av transkriberade intervjuer innan alla intervjuer hade genomförts, detta bör 

inte ha påverkat resultaten i stort.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Efter genomgång av resultatet visades att många av lärargruppens uttalanden beskriver enligt vad 

Ahlberg (2007) menar ett kategoriskt synsätt, både gällande att det är eleverna som har svårigheter 
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och att dela in elever i olika kategorier enligt förmåga. Uttalanden som visar detta är både: 

”antingen så ha man kopplat det, eller inte” och ”är man svensk så är det lättare”. Även när lärare 

säger att ”IM-elever inte lyckas på nationella prov, för att de har en spärr” är en förutfattad åsikt.  

Viss del av relationellt synsätt, vilket ser utanför individer och analyserar svårigheter i matematik 

som av betingelser från till exempel omgivningen, visas dock genom uttalanden i lärargruppen som 

kritik mot skolverket krav och tidigare skolgångs påverkan på elevers kunnande. Både förutfattade 

meningar och att läraren undviker att undervisa elever i vad den kallar överkurs och 

problemlösning, är exempel på när lärarens förutfattade meningar om elever hindrar elever från att 

utvecklas, vilket Linnanmäki (2003) och Scherer et al. (2016) tidigare kommit fram till. En av 

eleverna visar också på kategoriskt synsätt, via uttalandet att man har ”big brain” eller inte, och 

personal från EHT möter elever som anser sig ”duktiga eller inte förstår”. Dessa uttalanden 

beskriver också elevernas mindset. 

Bland elevgrupperna fanns uttryck för både fast och flexibelt mindset, där skillnad mellan de 

olika mindset beskrivs av Boaler (2017), Duckworth et al. (2007), Dweck (2019), Klingberg (2016) 

och Lunde (2011). Till exempel visar uppgivenhet, att inte jobba eller ”skita i det” när man som 

elev möter svårigheter, på ett fast mindset, vilket beskrivs av Cury et al. (2008). Även undvikande 

av närvaro eller att ”tillåtas” bli störd av yttre störningsmoment kan tyda på fast mindset. Flexibelt 

mindset går att utläsa i kommentarer från åtminstone två håll. Det ena är när personal från EHT 

hänvisar till pedagog som ”lockat fram elevs inneboende potential”. Det andra är när elever själva 

berättar hur de lyckats ändra sin egen inställning till matematik. Uttalandet om jämförelse med en 

idrottares träning och träning i matematik, som en av lärarna hade och förmedlade till sina elever, 

tyder på förståelse av vad Klingberg (2016) samt Barsoum och Björkhagen (2011) menar med 

neuroplasticitet och förändrad syn på sitt eget lärande. Ifall det hos denna lärares elever, i enlighet 

med Zhang et al. (2017), leder till ökad motivation bland eleverna besvarades inte i denna studie. 

Slutsatsen är att det verkar som om lärare, och elever, har en ambivalent syn på flexibelt och fast 

mindset. Den övergripande känslan är ändå att de intervjuade lärarna har övervägande uppfattning 

om ett fast mindset. Mycket intressant är när elever/lärare berättar om när eleverna ”tagit sig i 

kragen” och lyckats vända ett dåligt självförtroende, i enlighet med Dweck (2019) och Karlsson 

(2019), till att faktiskt växla till ett flexibelt mindset med ökad träning, som lett till bättre 

kunskapsnivåer.  

Vid jämförelse med tidigare forskning angående att motverka matematiksvårigheter ses i denna 

studie både bra och mindre bra exempel. Denna studie visar på en genomgående positiv relation 

mellan lärare och elever, och ett tillåtande och gott arbetsklimat, vilket Hattie och Ashing (2012) 

respektive Johansson och Roman-Tidanå (2018) fastslagit, även ifall några elever berättade om 

svårigheter att be lärare om hjälp. Orsaken till några elevers undvikande att be om hjälp 

framkommer inte i denna studie. Utifrån studiens resultat ses brister gällande en god arbetsmiljö 
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(Scherer et al., 2016), elevaktivt arbetssätt med konkret material (Landers, 2015), och yttre 

motivation (Ode, 2018). Eleverna beskriver även, i enlighet med Shevlin (2017) och Socialstyrelsen 

(2009), avsaknad av ”rätt” stöd. Även forskning från Sidenvall (2019), det vill säga att stor del av 

lektionstid ägnas åt läroboksuppgifter och väldigt liten eller ingen stund åt problemlösnings-

uppgifter, noteras från intervjuerna.  

God undervisning motverkas bland annat av traditionell undervisning (Samuelsson & Lawrot, 

2009), men samtliga fokusgrupper i denna studie vittnar om detta undervisningssätt. Det 

undervisningssättet är tvärtemot vad som finns i länder med framgångsrika TIMSS-mätningar enligt 

Sidenvall (2019). Inte heller återfinns åtgärder som enligt Scherer et al. (2016) gynnar god 

undervisning, till exempel tydliga instruktioner, grafisk representation och undervisning i 

problemlösning. Samtliga elevgrupper i studien, och personalen från EHT, återkommer till 

avsaknad av gemensamt arbete, varierande och konkreta arbetssätt. Alltså styrks Johansson och 

Roman-Tidanå (2018) observationsstudie om att arbetssätt under lektioner inte helt stämmer med 

vad forskning säger om gynnsamma arbetssätt. Citatet från 12-åriga flickan E beskriver detta 

mycket väl: ”Gör matte roligt! Låt dom inte bara sitta där med matteboken. Gör uppgifter som är 

roliga!”.  

Både lärargruppen och elevgrupperna talar om bristande arbetsinsats, eller ”bristande TOT” 

(Lundberg & Sterner, 2006; Sjöberg, 2006). Exempel från studiens lärargrupp är att ”elever borde 

hinna med”, men istället används lektioner till att prata, sitta med mobilen, att koll på omgivningen 

och att varken arbeta på lektionerna eller hemma. Röster från elevgrupperna beskriver bland annat 

att de ”skitit i matten”, men också kunskapen om vad de behöver göra för att lyckas i matte. De 

uttrycker bland annat att man behöver låta bli att ”prata så mycket och bara fokusera”, eller 

”försöka jobba fast det inte är kul”, eller ”jobbar man för lite så är det klart man kommer ha det 

jobbigt.”(pojke A, 18 år)  

Eleverna vid dessa fokusgruppsintervjuer uppvisade inte mycket av oro eller ångest under eller i 

samband med matematiklektioner, men till viss del lågt självförtroende knutna till de egna 

prestationerna genom yttranden som ”man känner sig dum”, ”inte vågar be om hjälp”, ”inte vara 

smart” och ”jag är osäker”, vilket Linnanmäki (2003) beskrivit. Det en av lärarna beskrev som att 

eleverna ”har en spärr att inte kunna prestera under press” motsvarar det Karlsson (2019) funnit om 

matematikängslan i samband med provtillfällen. Orsaker till lägre självförtroende inom dessa 

elevgrupper framkom inte, utan möjligtvis skulle det ha framkommit vid ytterligare fördjupning av 

samtalsämnet. Adler (2017) menar att upplevd oro, rädsla och ångest blir starkare under skolåren, 

men detta styrks inte i denna studie, utan snarare tvärt om. I denna studie var självförtroendet inom 

matematik högre i den lite äldre elevgruppen. 

En intressant men något uppseendeväckande del värd att notera är indelningen av grupper under 

högstadiet, som en av elevgrupperna tar upp, men också det som en av lärarna önskar sig. Eleverna 
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som läraren pratar om, som läraren tror kan bli ”hjälpta” av nivågrupperingar under högstadiet, är 

just de elever hon möter i sina nuvarande elevgrupper som har varit nivåindelade under högstadiet, 

och vilka även några av dem ingick i denna studie. Genom okunskap gällande den faktiska 

verkligheten i kombination med okunskap gällande negativa effekter, sedda från styrdokument och 

forskning vid uppdelning av elever efter kunskapsnivåer vilka bland annat skrivs fram av 

Skolverket (2009) och Scherer et al.(2016), uppkommer hos denna lärare egenproducerade teorier 

om lösningar. Dessa tankar hos lärare tyder även på okunskap om systemteoretiskt och 

sociokulturellt synsätt (Vygotsky, 1997; Hansson, 2011; Brandell & Pettersson, 2011; och 

Andersson, 2002, med hänvisning till Bronfenbrenner), men ifall det är okunskap eller svårigheter 

att tillgodogöra sig kunskaperna går inte att fastställa i denna studie. Även när lärargruppen 

”skyller” på skolverkets krav av kunskapsnivå, till exempel genom nationella proven i matematik 

för årskurs 9 och att vikten av matematik som ett kärnämne, tyder på antingen osäkerhet i 

tillgodogörandet och praktisk tillämpning eller okunskap inom styrdokument eller aktuell forskning. 

Avslutningsvis är den övergripande uppfattningen av studiens resultat att elever önskar variation, 

motivation och många gånger är i behov av ökat självförtroende. Personal från EHT önskar mer 

variation med konkret och praktiskt undervisning, och systemteoretiskt och salutogent perspektiv 

(Antonovsky, 2005) hos lärarna. Lärarna uppvisar ett kluvet tankesätt då de tycker sig göra så 

mycket de kan för att hjälpa och stötta elever, men inte följer råd som ges i aktuell forskning och är 

kritiska mot skolverkets krav på kunskapsnivåer. 

 

8.3 Reflektion 

Många intressanta tankar har framkommit, och nya frågor har uppkommit, under studiens gång. 

Variationen av elever har varit till stor nytta. Dock skulle det varit ytterligare en tillgång att även 

inkludera matematiklärare till åk-7 eleverna och EHT-personal på gymnasieskolan. Eleverna i 

denna studie visar samstämmighet gällande orsaker till svårigheter i matematik, och nämner 

bristande TOT, den egna inställningen till matematik och stress som orsaker. Dessutom önskar de 

mer variation i undervisningen. De något yngre eleverna i denna studie verkar ha ett mer naivt 

tankesätt, med mera undvikande beteende (flykt) från det som upplevs som svårt, att inte be om 

hjälp när de är i svårigheter, än de något äldre eleverna, som verkar förbättrat sitt eget 

självförtroende och mindset. Personal från EHT delar det specialpedagogiska tankesättet, med den 

generella systemteorin och ett sociokulturellt perspektiv i tankarna. Däremot återfanns inte detta 

tankesätt i lika stor grad bland lärarna, vilket tyvärr återspeglas i deras tankar om matematik-

undervisningen.  

Under studiens gång framkom inte några konkreta exempel på hjälp och stöd vid svårigheter i 

matematik, från elevgrupperna. De uppgav dock lång väntetid för att få hjälp och stöd i 

klassrummet. Det som också nämndes var att de ville ha rätt sorts, bättre och tydligare, förklaringar 
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när de fastnat vid något problem. De angav även att lärare inte gör lektionerna tillräckligt roliga, 

motiverande och varierande. Personalen från EHT uppgav att de ansåg att stödet åt elever i 

matematiksvårigheter är undermåligt. De intervjuade ämneslärarna i matematik tyckte sig ”göra 

allt” för att få elever i matematiksvårigheter att lyckas, fast enligt aktuell forskning så brister deras 

kunskaper i stöd och hjälp åt elever. Det kan även vara så att de har kunskaper om vad det innebär 

med ”god undervisning” eller har kunskaper om hur man motverkar matematiksvårigheter eller vet 

hur man arbetar med elevers motivation och självförtroende, men har svårt att omsätta det i 

praktiken. 

Begränsningar i studien har bland annat varit urvalet av elever, vilket inte fullkomligt varit de 

elever i ”störst” matematiksvårigheter; urvalet av undervisande lärare, borde även ha inkluderat 

ämneslärarna i matematik för åk 7; och urvalet av personal från EHT, där det både var få personer 

som intervjuades och att även gymnasieskolans EHT-personal borde ha inkluderats. Även ”tvånget” 

att sätta ett stoppdatum för sökning och användning av referenser begränsade vidare utveckling av 

studien. Styrkor i studien har varit tillvaratagandet av elevers erfarenheter, och hur dessa i 

kombination med lärares beskrivningar, leder till insikt om glappet mellan elever åsikter och 

undervisning i matematik. Värt att notera är att elevers åsikter stämmer väl med aktuell forsknings 

vägledning. Resultatet fann även att elever saknar ”roliga” matematiklektioner. Råd och exempel på 

hur matematiklärare kan utveckla sin undervisning och använda sig av mer av problemlösande 

uppgifter kan till exempel fås via Sidenvalls forskning (2019) eller via Craig Bartons 

undervisningsstrategier genom hans litteratur och hemsida (www.mrbartonmaths.com).  En 

intressant tanke väcktes under fokusgruppsintervjun med lärarna då de tog upp att elever som gått 

nio år i svensk grundskola borde hinna med att nå minst ett E. Varför lyckas inte svensk skola med 

det? Brister kommunikation mellan teorier och praktik så mycket? Eller vad påverkar det stora 

glappet mellan aktuell forskning och klassrumspraktik? Dessa frågeställningar är absolut något att 

fördjupa sig mer i. Den sammanfattande förhoppningen med studien är att genom tydliggörandet av 

erfarenhet från olika perspektiv hjälpa lärare och speciallärare att utveckla stödet till elever i 

svårigheter inom matematik.  

 

8.4 Förslag på vidare forskning 

Arbetet med studien har inneburit nya kunskaper, men också öppnat upp för många nya 

frågeställningar. Några av dessa formuleras utifrån tankar av Scherer et al. (2016) gällande hur vi 

kan skapa ett undervisningssystem i matematik så att ingen elev missgynnas. 

Zhang et al. (2017) gav idé om att vilja undersöka hur bristande självförtroende uppkommer. 

Vad gör att vissa elever ”slutar att kämpa” när de möter svårigheter i matematik? Vad gör att man 

har fast eller flexibelt mindset? Hur kan mindset ändras? På vilka sätt ändras det? Går det att fånga 

http://www.mrbartonmaths.com/


35 
 

tidpunkten då vändningen från fast till flexibelt mindset sker, till exempel med fMRI (functional 

magnetic resonance imaging, funktionell magnetröntgen). 

Skulle man genom samarbete med neurovetenskapen kunna hitta någon specifik gen, så att man 

via någon slags ”nyckel” kunna ”låsa upp” motivationen, förändra mindset, hos personer när 

motivationen behöver förbättras? Eller skulle man via till exempel KBT öka självförtroendet i 

matematik, och därmed ökad motivation, så pass mycket att elever skulle nå högre kunskapskrav?  

I denna studie, och inom aktuell forskning, framkom att elever önskar mer gemensamt arbete i 

matematik, medan lärarna tyckte de inte ser effekter av grupparbeten, utan endast ger merarbete. 

Genom detta tankesätt uppkommer funderingar kring ifall det finns någon gräns för när 

gemensamma arbetsuppgifter inte gagnar alla elever. Finns det elever i grundskola eller gymnasium 

som är i så stora matematiksvårigheter att forskningsresultaten inte gäller? 
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Bilaga 1 

Hej Vårdnadshavare för elever i åk 7! 

Jag studerar sista terminen till Speciallärare mot matematikutveckling vid Mälardalens 
Högskola i Västerås, och kommer den här terminen att genomföra och skriva mitt 
examensarbete. Syftet med arbetet är att få en bredare bild av åk 7-elevers tankar kring 
stöd och hjälp i matematik. 
 

Under höstterminen ska kommunens högstadieskola studeras närmare, däribland just Er 
son/dotters klass. Ca.10 % av eleverna kommer att i grupp få frågor att diskutera, vilket 
spelas in som ljudfil. Klassens ordinarie matematiklärare hjälper till att välja ut elever till 
diskussionen. 
 

Resultatet kommer att leda fram till ett examensarbete inom specialpedagogik. För att 
garantera att studien följer intentionerna i GDPR samt de forskningsetiska etikreglerna för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har råd från datainspektionen inhämtats. 
Studien har också granskats utifrån dessa frågeställningar av handledare 
universitetsadjunkt Ulrika Larsdotter-Bodin vid Mälardalens Högskola. 

 

Samtliga personuppgifter som samlas in är sekretessbelagda och är endast tillgängliga 
för mig och min handledare. Gruppdiskussionerna kommer att beröra 
matematikundervisningen och skolfrågor, inga personliga frågor ställs, och eleverna 
avgör givetvis själva om de vill delta eller inte. Skola, klass och namn kommer att 
avidentifieras, inga enskilda elever kommer alltså att kunna identifieras. 

 

Då alla elever ännu inte fyllt 15 år vill jag på detta sätt informera Er vårdnadshavare om 
studien. Har Ni några frågor eller synpunkter går det bra att kontakta mig via telefon, SMS 
eller e-post. Är det någon som trots garantierna ovan inte vill att Er son/dotter ingår i 
denna undersökning måste jag få veta detta senast 2019-09-01. 

 

Med Vänliga Hälsningar! 
 

Annelie Svingdal 
xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.com 
mobil tel.nr. xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 2 

Hej Vårdnadshavare! 

Jag studerar sista terminen till Speciallärare mot matematikutveckling vid Mälardalens 
Högskola i Västerås, och kommer den här terminen att genomföra och skriva mitt 
examensarbete. Syftet med arbetet är att få en bredare bild av elevers tankar kring stöd 
och hjälp i matematik. 
  
Under höstterminen ska kommunens gymnasieskola studeras närmare, däribland just Er 
son eller dotters klass. Några av eleverna kommer att i grupp få frågor att diskutera, vilket 
spelas in som ljudfil. Klassens ordinarie matematiklärare hjälper till att välja ut elever till 
diskussionen. 
  
Resultatet kommer att leda fram till ett examensarbete inom specialpedagogik. För att 
garantera att studien följer intentionerna i GDPR samt de forskningsetiska etikreglerna för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har råd från datainspektionen inhämtats. 
Studien har också granskats utifrån dessa frågeställningar av handledare 
universitetsadjunkt Ulrika Larsdotter-Bodin vid Mälardalens Högskola.  
 

Samtliga personuppgifter som samlas in är sekretessbelagda och är endast tillgängliga 
för mig och min handledare. Gruppdiskussionerna kommer att beröra matematik- 
undervisningen och skolfrågor, inga personliga frågor ställs, och eleverna avgör givetvis 
själva om de vill delta eller inte. Skola, klass och namn kommer att avidentifieras, inga 
enskilda elever kommer alltså att kunna identifieras. 
  
Då alla elever ännu inte fyllt 18 år vill jag på detta sätt informera Er vårdnadshavare om 
studien. Har Ni några frågor eller synpunkter går det bra att kontakta mig via telefon, SMS 
eller e-post. Är det någon som trots garantierna ovan inte vill att Er son eller dotter ingår i 
denna undersökning måste jag få veta detta senast 2019-10-31. 

  

  

Med Vänliga Hälsningar! 
  

Annelie Svingdal 
xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.com 
 

mobil tel.nr. xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 3 
 

FRÅGOR UNDER SAMTAL 

Samtalsledaren inleder med information om tid till förfogande, orsak till fokusgruppsintervjun, 

samtalsledarens roll, konfidentialitetskravet – ”det som sägs i rummet stannar i rummet”, 

möjligheten att avbryta ifall man inte vill delta, och när inspelningen startar respektive avslutas. 

Eleverna berättar               (Personal berättar) 

Namn, ålder, klass               (Namn, profession) 

 

1. Vad tänker ni på när ni hör ordet matematik? 

 

2. Hur vet man om man är duktig eller mindre bra i matematik? 

(Vad innebär det att vara duktig eller mindre bra i matematik?) 
 

3. Varför tror ni att man kan ha svårt i matte? 

 

4. Vad tycker ni lärare ska tänka på ifall man (elever) har svårt i matematik? 

 

5. Hur skulle ni vilja arbeta på mattelektionerna om ni fick bestämma? Hur lär man sig 

bäst? (Hur bör en mattelektion gå till, och hur skulle ni vilja ha det?) 

 

6. Har ni råd att ge till dem som har svårt i matematik? 

 

7. Vad mera vill ni tillägga? 

 

 


