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”Han kunde inte förklara så jag 
gick…”  

10 elevers upplevelser av matematikundervisning i grundskolan 

Åsa Pettersson 

Sammanfattning 
Syftet med undersökningen har varit att studera hur ett antal elever på IV-programmet med 
matematiksvårigheter har upplevt sin matematikundervisning i grundskolan. En kvalitativ metod i 
form av intervjuer användes. Studien har haft en retrospektiv karaktär där eleven i efterhand har sett 
tillbaka på vad som hänt i grundskolan och matematikundervisning. Eleverna som intervjuades var tio 
stycken, 16-19 år gamla. I analysen av resultatet framkom att elevernas matematikupplevelser ofta 
överskuggades av andra minnen. Många av eleverna hade upplevt mobbing i skolan under längre tid 
vilket medfört både skolsvårigheter och längre frånvaro från skolan. Tre av eleverna upplevde 
svårigheter i matematik redan från årskurs 1. De allra flesta av de intervjuade fick svårigheter med 
matematiken i årskurs 4. De talade om hur tempot blev högre och uppgifternas svårighetsgrad ökade. 
De fick svårt att hänga med i undervisningen och för några av dem blev skolk en lösning på 
problemet.  De flesta av eleverna har haft specialpedagogiskt stöd individuellt eller i särskild 
undervisningsgrupp. Slutsatsen dras att det inte går att förutsätta att elever på IV-programmet har 
specifika matematiksvårigheter. Man kan notera att de har någon typ av svårighet och att skälet bör 
utredas genom samtal med eleven.  
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1. Inledning 
I dagens gymnasieskola finns ett Individuellt Program (IV-programmet) där elever som inte har 
behörighet i svenska, engelska och matematik från grundskolan läser. Vidare finns det IV-program 
med olika inriktningar. Programmen kan vara ettåriga vilket innebär att eleverna läser och 
kompletterar under ett läsår för att nå betyg i kärnämnena för att året därefter söka till ett nationellt 
program. Det finns IV-program som är fleråriga med speciella inriktningar t.ex. bygg eller 
fordonsinriktningar vilka kallas för IV bygg alternativt IV fordon.  

 Skolverkets rapport hösten 2010 (Skolverket, 2010) visar på att andelen behöriga till 
gymnasieskolan har minskat sedan våren 1998 då slutbetyg enligt det mål och kunskapsrelaterade 
systemet delades ut för första gången. Våren 1998 var 91,4 procent ungdomar behöriga att söka till 
gymnasiets nationella program men våren 2010 var det 88,2 procent som hade behörighet att söka. För 
första gången har även meritvärdet sjunkit sedan betygsystemet infördes. Våren 2010 var det 
genomsnittliga meritvärdet 208,8 vilket är 0,8 poäng lägre jämfört med våren 2009. Det är dock 
fortfarande högre jämfört med mätperiodens start då det genomsnittliga meritvärdet var 201,1. 
Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg i 
årskurs 9. I varje ämne kan eleven uppnå betyg Godkänd (G) som räknas som 10 poäng, Väl godkänd 
(VG) som 15 poäng och Mycket väl godkänd (MVG)som 20 poäng. Det högsta meritvärde en elev kan 
uppnå är meritvärde 320 poäng. 

 Skolverket (2010) pekar på större skillnader mellan elevgrupper med utländsk bakgrund. 
Skillnaden består av om eleven är född i Sverige eller om eleven invandrat efter den ordinarie 
skolstaten. Meritvärdet för de elever som invandrat efter skolstarten har kraftigt försämrats under de 
senaste fem åren. Allt fler elever anländer till Sverige i högre ålder, vilket medför att tiden i svensk 
skola blir kortare. I den elevgruppen är endast 51 procent behöriga till gymnasieskolan.  För de elever 
som är födda i Sverige har meritvärdet ökat och närmat sig genomsnittet för samtliga elever. 
Skolverket pekar även på att föräldrars utbildningsnivå är en faktor att ta hänsyn till. Statistiken visar 
att elever med föräldrar som har högst grundskoleutbildning har lägre meritvärde än i tidigare 
undersökning. Statistiken (Skolverket, 2010) visar att på kommunnivå var det 2009/10 81,8 procent 
som hade behörighet att gå på gymnasiet. I länet hade 84, 4 procent behörighet. Rikets genomsnitt var 
88, 2 procent. I den undersökta kommunen är det genomsnittliga betyget i matematik 12,4 poäng. Där 
är det 11,8 procent som ej uppnått målen. 

 Idag finns det ett medialt intresse för skolan och då hamnar också matematiken i fokus. Två stora 
undersökningar har gjorts de senaste åren som fått stor uppmärksamhet. Syftet med Programme for 
International Student Assessment (PISA 2006) är att undersöka internationellt vilken kunskap och 
kompetens en 15-åring har i bl.a. matematik. Man vill studera hur pass förberedd ungdomen är för 
vuxenlivet och avläsa vilken handlingsberedskap de har. Undersökningen visar att svenska elever 
presterar under genomsnittet. Man menar att det beror på att provuppgifterna i PISA 2006 ligger på 
högre matematisk nivå än vad de svenska eleverna möter i grundskolan. Ytterligare en förklaring kan 
vara att Sverige har färre undervisningstimmar i timplanen än övriga OECD-länder. I Trends In 
International Mathematics and Sciense Study 2007 (TIMMS 2007) menar man att brist på 
begreppsförståelse i matematik leder till att eleverna begår misstag i arbetsområden som aritmetik. De 
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tillämpar fel beräkningsprocedur och tolkar sammanhanget i uppgiften felaktigt. Misstagen som görs 
av eleverna beror på bristfällig undervisning fastslår TIMMS 2007 undersökningen. I studie 
Räknefärdighet och finansiell förmåga (2011:10-871) som genomförts åt Finansinspektionen var syftet 
att undersöka svenska konsumenter i åldrarna 18 till 80 år dess räknefärdigheter når det gäller 
finansiella frågor. Urvalsgruppen bestod av olika åldersgrupper, inkomstklasser samt 
utbildningsnivåer. Det studien visar är att äldre personers förmåga avtar med åldern men det 
anmärkningsvärda var att den yngsta gruppen mellan 18 till 29 år presterade sämst i de räknefrågor 
som ingick i studien. Forskarna i studien har en hypotes om att det är skolan som bidrar till detta. Det 
är en hypotes som inte går att avläsa i undersökningsmaterialet men uppmuntrar enligt forskarna till 
vidare forskning i ämnet. Med detta resultat i studien anser forskarna för att skolan måste stödja de 
yngre årskullarna i skolan för att stärka deras grundkunskaper i såväl matematik som privatekonomi.  

 I Stockholms län har ett elevhälsoprojekt genomförts med en studie av en grupp elever inom IV-
programmet i Stockholms stad. Ek (2009) har genomfört studien ur ett elevperspektiv där eleverna 
enskilt har träffat psykolog, skolläkare och specialpedagog. Eleverna har gjort tester, besvarat enkäter 
och även intervjuats. Syftet med studien var att kartlägga elevernas kognitiva resurser och brister och 
eventuella förekomster av funktionsnedsättningar.  Studien avsåg även att belysa vilka åtgärder som 
gjorts under elevens skoltid och hur de hade genomförts. Man ville även undersöka om det gick att 
identifiera försvårande faktorer i omgivningen som påverkat skolprestationerna.  Det är ett intressant 
perspektiv eftersom det är eleven som äger sin känsla och sina upplevelser. Det är eleven som sedan 
bär den känslan med sig i sitt liv. Ek (2009) beskriver hur elever på IV-programmet upplevt sin 
skolgång. I artikeln lyfts frågan om matematikundervisningen upp. Författaren undrar vem som bär 
ansvaret för att så många elever misslyckas så ofta i matematiken. Hon anser att en reform av 
matematikundervisningen måste till för att anpassas till fler elever och att matematiklärarna inte är 
tillräckligt kompetenta. Ek (2009) anser att det är ett samhällsansvar som måste lyftas upp i den 
skolpolitiska debatten. 

 På skolan där jag undervisar finns det olika IV-program bl.a. ett 1-årigt alternativ men de elever 
som inte når målen fortsätter ytterligare ett år eller slutligen två år till på IV-programmet. 
Matematikämnet är det ämne som flest elever har svårt att uppnå godkänt betyg i. Några av de elever 
jag har träffat genom åren har uttalat sig om misslyckanden i matematiken. Exempelvis har en elev 
berättat att för lite gjordes i skolan för att försöka få henne att hänga med och att förstå. Några 
upplever att det gick ganska bra för dem i årskurserna 1 till 3 men att det blev svårare i årskurs 4. 
Eleverna förstår inte matematiken, de hänger inte med och de uppnår inte målen. Vad är det som gör 
att vissa elever tillåts misslyckas i matematiken i grundskolan? Hur upplever eleven det att 
”misslyckas” år från år och inte uppnå godkänt betyg?  
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2. Syfte  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever på IV-programmet med matematiksvårigheter 

upplevt sin matematikundervisning på grundskolan.  

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur beskriver eleverna sin erfarenhet av matematikundervisningen i grundskolan? 

 

2. Vilken hjälp anser eleverna att de fått för att förstå matematiken bättre? 

 

3. På vilket sätt önskar eleverna att undervisningen gjorts annorlunda för dem?  
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3. Tidigare forskning  

3.1. Forskning kring matematiksvårigheter 
Matematiksvårigheter kan se olika ut för olika människor. Magne (1998) diskuterar uttrycket särskilt 
utbildningsbehov i matematik vilket han menar är ett övergripande begrepp. Han skriver att särskilt 
utbildningsbehov i matematik uppstår när eleven vid en viss tidpunkt underpresterar i förhållande till 
vad som är fastställd standard för elevens ålder. Ofta läggs skulden på individen med förklaringar som 
att eleven har inlärningssvårigheter och har sämre förmåga att räkna. Magne (1998) påpekar att det är 
viktigt att se på individen i samspel med miljön  

 

Individens beteende äger rum i ett socialt nätverk. Lärandet har sin grund i samspelet mellan 
händelser i  miljön och elevernas upplevelse av miljön. ( Magne, 1998, s. 21)  

 

Magne (1998) menar att det finns flera olika typer av särskilda utbildningsbehov och summerar dem i 
tre kategorier.  

 

1. Generellt utbildningsbehov i alla skolans ämnen, således också i matematik. Man talar då om en 
hos eleven  allmänt nedsatt förmåga. 

2. Nedsättning av prestation i vissa av Lpo 94:s matematiska kunskapskategorier, dvs. ett internt 
utbildningsbehov för vissa matematiska kunskapskategorier, med eller utan motsvarande nedsättning 
och utbildningsbehov i skolans övriga ämnen (ofta betecknad som underprestation)  

3. Nedsättning av prestationer i matematik, helt eller delvis, utan nedsättning i övriga ämnen (ofta 
betecknad som specifikt utbildningsbehov). (Magne, 1998, s. 23) 

 

Malmer (2002) skriver att matematiksvårigheter är ett relativt begrepp och att det beror på vilka 
förväntningar och krav som ställs på eleven. Hon skriver att en elev anses i skolan ha 
inlärningssvårigheter om eleven inte uppnår de faställda målen. Idag ses inlärningssvårigheter enligt 
Magne (1998) som en relation mellan elevens situation och den omgivande miljön. Genom att se till 
elevens omgivande miljö kan elevens motivation, intresse, språk och abstraktion för ämnet utvecklas. 
Magne(1998) föreslår att genom att utgå från elevens eget intresse och omvärldsrelationer tas detta 
tillvara för lärandet. Han menar att genom att använda olika inlärningsmodeller främjas 
individualiteten och självkänslan hos eleven.  

 Elevens tidigare erfarenheter inom ämnesområdet är en viktig utgångspunkt. De erfarenheter 
eleven förfogar över bör enligt Malmer (2002) kombineras med en språklig kompetens vilket är en 
nödvändig förutsättning för begreppsbildningen. Malmer (2002) anser det är viktigt att beakta språkets 
roll i matematiken genom att börja i barns tidiga ålder med att medvetengöra matematiska begrepp. 
Det är viktigt att se till att eleven får befästa kunskap på de olika inlärningsnivåerna. Med 
inlärningsnivåer menas att man får tänka-tala, göra-pröva, synliggöra, förstå-formulera, tillämpa och 
sedan kommunicera sin kunskap (Malmer, 2002). De olika inlärningsnivåerna är viktiga för alla elever 
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men bör observeras speciellt för elever med matematiksvårigheter . Både Magne (1998) och Malmer 
(2002) skriver om elevens motivation som en faktor till inlärning. Motivationen är starkt förknippad 
med att undervisningen sker på elevens nivå och att eleven får den tid den behöver för att förstå.  

 

3.1.1. Orsaker till matematiksvårigheter 

Svårigheter i matematik kan bero på många olika faktorer anser Malmer (2002). Svårigheterna kan, 
enligt Malmer (2002) ses utifrån olika perspektiv så som neurologiska, psykologiska, pedagogiska och 
didaktiska. Ibland går perspektiven in i varandra. Malmer (2002) delar upp matematiksvårigheterna i 
primära eller sekundära faktorer. De primära faktorerna kan vara den kognitiva utvecklingen, den 
språkliga kompetensen eller neuropsykiatriska svårigheter. De sekundära faktorerna kan vara 
dyslektiska besvär eller pedagogiska brister. Magne (1998) skriver att för eleven kan problematiken ta 
sig i uttryck på olika sätt såsom känslomässiga blockeringar, att ständigt bli distraherad eller att 
motivation saknas. Att se svårigheterna ur olika perspektiv kan ge en bättre förståelse för eleven och 
dess problematik. 

 

3.1.2. Den kognitiva utvecklingen 

Matematiken kräver god abstraktions- och koncentrationsförmåga, skriver Malmer (2002) 
Undervisningen måste byggas utifrån det konkreta för att abstraktionsförmåga ska utvecklas. Detta tar 
olika tid för olika elever. Om eleven inte får stöd med rätt undervisning så kan det leda till ständiga 
misslyckanden. Geary (2004) menar att elever med inlärningssvårigheter har större brister i 
begreppsförståelsen andra elever. Eleven har högre frekvens av felaktiga lösningsstrategier, brister i 
taluppfattningen (dvs. svårt att handskas med små och stora tal), svårigheter att generalisera sina 
strategier. De har ofta svårigheter att fokusera på arbetsuppgifter, blir lätt distraherade och har svårt 
med att återkalla information från arbetsminnet. Geary (2004) anser att elever med 
inlärningssvårigheter i matematik som har språkliga svårigheter lider större risk att misslyckas i 
matematiken. 

 

 

 3.1.3. Språklig kompetens 

Elever med väl utvecklat språk har bästa förutsättningen för en effektiv inlärning. Med ett utvecklat 
språk har eleven lättare att förstå de olika begreppen i matematiken. Ett begrepp består av både 
begreppsinnehåll och begreppsuttryck (Johnsen-Høines, 2008). Vygotskij (Johnsen-Høines, 2008) ser 
språket och tanken som två delar som behövs för att utveckla ett begrepp. Med språkets hjälp utvidgas 
och utvecklas förförståelsen, begreppsinnehållet, till ett begreppsuttryck. Begreppsuttrycket är språket. 
Elevens tidigare erfarenheter inom ämnesområdet är en viktig utgångspunkt anser Malmer (2002). Det 
är viktigt att beakta språkets roll i matematiken genom att börja i barns tidiga ålder med att 
medvetandegöra matematiska begrepp.  
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3.1.4. Dyslektiska besvär 

Malmer (2002) anser att det finns ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 
matemtiksvårigheter. Problemet är att dyslektiska barn inte är en enhetlig grupp och att problemen kan 
variera ganska mycket. Lundberg och Sterner (2006) menar att det inte finns något direkt samband 
mellan lässvårigheter och räknesvårigheter. Det finns dock gemensamma faktorer som till exempel 
dåligt arbetsminne, låg intelligens, gemensam gen, fonologiska problem, svårt med automatiseringen, 
regelrigiditet och ADHD som kan vara bakomliggande faktorer till att en elev får både läs- och 
räknesvårigheter. 

 

3.1.5. Känslomässiga blockeringar 

Magne (1998) menar att misslyckande i matematik kan leda till känsloreaktioner hos eleven. 
Återupprepande misslyckanden kan skapa bland annat ängslan, avsky, besvikelse, vrede och hat. 
Magne (1998) skriver att misslyckanden kan inträffa i såväl undervisningen som  på prov. Detta kan 
leda till att eleven förlorar motivationen till ämnet. Magne (1998) menar att eleven blir känslomässigt 
blockerad av att ständigt bli distraherad i undervisningen. Malmer skriver (2002) att  självförtroendet 
påverkas vid alltför många misslyckande i matematiken och att en urholkning av självförtroendet 
påverkar elevens motivation. Även Lundberg och Sterner (2006) menar att elever som upplever 
svårigheter vid läsinlärning kan uppleva ett nederlag, känna frustration och få låg självkänsla vilket 
kan påverka matematikinlärningen.  

 

3.1.6. Pedagogiska brister 

Hur matematikundervisningen utförs i skolan är viktigt. Malmer (2002) menar att om läraren bedriver 
olämplig pedagogik så kan det påverka eleven på olika sätt. Det kan delvis bero på att undervisningen 
läggs på för hög abstraktionsnivå, dels att eleven inte får den tid den behöver för att tillägna sig de 
grundläggande begreppen. Malmer(2002) anser att första utslagningen sker tidigt i skolan men att 
många elever är duktiga på att kamouflera sin bristande förståelse. Genom att läraren inte kontrollerar 
att eleven verkligen har förstått lär eleven in mönster och rutiner utan att förstå sammanhangen i 
matematiken. Detta leder senare till svårigheter, skriver Malmer(2002), när matematiken blir mer 
komplex och abstraktare. Elever som upplever svårigheter i matematik uppvisar olika reaktioner 
beroende på sina olika karaktärsdrag, yttre omständigheter som kan underlätta eller frambringa hinder. 
Malmer (2002) tycker sig urskilja fyra varianter i reaktionsmönster:  

1. Eleven ger tidigt upp, accepterande resignerat att vara ”dålig i matte”. (Malmer, 2002 s. 88)  

2. Eleven irriteras över sina svårigheter, ger ofta läraren skulden för sina misslyckanden och anser sig 
inte rättvist behandlade. Reagerar aggressivt och utåtagerande. (Malmer, 2002 s. 88)  

3. Eleven är positiv till skolan och har lätt för att anpassa sig, har förhållandevis gott minne och kan 
därför memorera färdiga matematiska modeller och följa givna rutiner. På så sätt kan den bristande 
förförståelsen tyvärr kamoufleras allt för länge. (Malmer, 2002 s. 88) 

4. Eleven blir medveten om sina svårigheter, men behåller ändå tilltron till sin inneboende förmåga. 
Eftersom det är svårt att memorera utan att förstå, bygger han/hon upp egna lösningsstrategier. 
(Malmer, 2002 s. 88) 
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3.2. Klassrumsmiljö 
Piaget refereras i Malmer (2002) ansåg att barns färdigheter utvecklades med åldern medan Malmer 
(2002) anser att barns färdigheter har större samband med erfarenheter än med ålder vilket går emot 
Piagets tankar. Vygotskij (Sjöberg, 2006) anser att i en sociokulturell miljö sker inlärning i den 
proximala utvecklings zonen i kommunikation mellan individer som lärare och elev och mellan elev 
och elev. Det är även viktigt med rätt sammansättning mellan elev och elev för att inlärning via 
kommunikation ska bli så tillfredställande som möjligt (Sjöberg, 2006). Vygotskij menar att 
heterogena grupper där individer befinner sig på olika nivåer är eftersträvansvärt, speciellt för elever i 
matematiksvårigheter. Förut-sättningar måste skapas för eleven i en god arbetsmiljö. Lärarens och 
kamraternas roll är av stor betydelse för elever med svårigheter anser Vygotskij (Sjöberg, 2006). Det 
är i utvecklingszonen som eleven är mottaglig för stöd och förklaringar från lärare och kamrater. 
Eleven får kommunikativt stöd s.k. scaffolding där dialogen utgör en grundläggande del av hjälpen. 
Vygotskij kallar detta för en lyckad rörelse i den proximala utvecklings zonen (Sjöberg, 2006).  

 Sjöberg (2006) anser att det finns olika kommunikationsmönster i klassrummet vilka är viktiga att 
ta hänsyn till. Han menar att inlärning sker på olika plan. Elever har samtal med sin lärare men eleven 
har även samtal med sin klasskamrat om matematik. 

Sjöberg (2006) menar att det är viktigt att elever får delta i matematiska sam-tal. Han anser också att 
det är viktigt med sam-lyssnande vilket betyder att läraren lyssnar aktivt på eleven i en matematisk 
diskussion eller vid en fråga. För att läraren ska bemöta eleven utifrån elevens kunskapsnivå. Eleverna 
i Sjöbergs (2006) studie påpekar att de ibland hellre väljer att ställa sina matematiska frågor till en 
klasskamrat. Eleven förklarar att läraren inte lyssnar på eleven utan svarar med en lång förklaring. 
Eleven som bara är ute efter en bekräftelse av sin tankegång som till exempel i citatet: ”Ska jag 
plussa?” (Sjöberg, 2006 s. 229) upplever frustration.  Läraren uppmärksammar inte att eleven är inne i 
sin utvecklingszon och bara behöver ha tillgång till kommunikativt stöd. Det kan då vara lättare för 
eleven att söka det stödet hos en klasskamrat.  

 Även Hodgen och Wiliam (2006) skriver om hur viktigt det är att föra en dialog i klassrummet och 
att starta en matematisk diskussion där eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Lärarens roll är 
att lära ut men även att lyssna noga på elevens matematiska tankar och svar och beakta svaren oavsett 
om de är rätt eller fel. Ett rätt svar är inte alltid det bästa svaret. Med det menar författarna att 
identifieringen av räknefel kan leda till många bra diskussioner och leda till framgång i 
kunskapstillägnandet. Feed-back t innebär att eleven får respons på sina matematiska tankar och sina 
uträkningar.  

 I en longitudinell studie har Sjöberg(2006) försökt belysa elevers svårigheter i matematik ur ett 
elevperspektiv och vad som anses vara själva huvudproblemet. Han följer tretton elever i 
matematiksvårigheter. Eleverna i studien hade inga inlärningssvårigheter utan orsakerna till deras 
svårigheter var relaterad till skolans miljö. Sjöberg (2006) pekar på faktorer som påverkar 
matematikundervisningen i negativ riktning. Han kallar faktorerna för strukturella orsaker som kan 
relateras till skolan som organisation. Det som oroar elever är stora undervisningsgrupper vilket 
påverkar arbetsron i klassrummet och gör det svårt att koncentrera sig. Att ha långa arbetspass gynnar 
inte elever med matematiksvårigheter . Lektionernas längd är en avgörande faktor, vilket visar att 60-
80 minuters lektioner är för långa. Ambitionen med långa arbetspass kan vara att ge förutsättningar för 
andra arbetsformer där kommunikation i smågrupper kunde vara ett alternativ. Men resultatet är ofta 
mer tid till tyst enskild räkning då gruppens storlek är för stor. Ibland försvinner lektionstid för att 
andra aktiviteter på skolan ska genomföras vilket också påverkar kontinuitet en i ämnet. Detta kan 
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vara förödande för elever som har svårt med matematik och kanske inte kan få den hjälp de behöver av 
andra personer utanför skolan (Sjöberg, 2006).  

 Ytterligare faktorer som påverkar eleven negativt är låg motivation och stress. Om eleven har låg 
motivation till ämnet så medför det att hon eller han hellre gör annat på lektionen än räknar. Stress kan 
uppkomma genom att eleven inte förstår lärarens förklaring som kan vara på för hög abstraktionsnivå. 
Stress kan också uppkomma då elevens prestationer ska bedömas i en provsituation. Ju mer oro och 
stress en elev känner inför och under ett prov desto sämre resultat. Ett resultat som då kan bedömas 
felaktigt i jämförelse med vad eleven egentligen kan. Sjöberg (2006) menar att man inte får tro som 
lärare att man studerar vad en elev tänker på ett prov, utan man studerar vad eleven skriver. Som lärare 
måste stressfaktorn vägas in i ett provresultat. 

  Sjöberg(2006) tar upp hur elever genomförde ”vändningar” i sina matematikstudier (s. 227). De 
svackor som eleverna i hans studie haft inträffade först i mellanstadiet men oftast på högstadiet. De 
främsta orsakerna till att eleverna upplevde svårigheter i matematiken berodde på strukturella problem, 
låg motivation och en låg arbetsinsats. De strukturella problem som eleverna upplevde som 
problematiska var oförändrade under studiens tid. Det hade inte skett några förändringar med 
undervisningsgruppens storlek och inga kortare lektioner än tidigare. Det hade inte heller gjorts några 
förändringar gällande arbetsmiljön eller förändringar ifråga om arbetsro. Sjöberg (2006) menar att den 
faktor som utgjorde största förändringen var elevens egen motivation. 

 

3.3 Specialpedagogiska insatser och delaktighet 
Elever med svårigheter i skolan utsätts ofta för en exkludering. Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson 
(2007) påpekar att specialpedagogiska insatser i skolan sker ofta utanför klassrummet. Undervisningen 
ges antingen individuellt eller i en liten undervisningsgrupp med ett fåtal elever. I skolan sker ibland 
en samplanering av den specialpedagogiska undervisningsgruppen mellan elever med sociala problem 
och elever med inlärningssvårigheter. För elever med svårigheter sker en exkludering.  

 

According to the inclusion concept, school should be changed in such a way that it can  benefit 
from broad variation of students. This concept makes the assumption that  heterogeneity instead of 
homogeneity is the norm within the school. Differences should  be seen as a resource, not a problem 
that needs to be solved with curricular tracking an  special classes. (Heimdahl Mattson & Roll-
Pettersson, 2007, s. 243) 

 

I Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) kvalitativa intervjustudie kämpade eleverna och deras 
familjer hårt för att få rätt undervisning och utredningar genomförda. När eleverna väl fick rätt till 
specialpedagogisk hjälp skedde den exkluderat från klasskamraterna i liten grupp eller individuellt. 
Hur väl den undervisningen fungerade berodde på pedagogens kompetens och elevsammansättningen i 
gruppen. Eleverna i studien berättar hur de upplevde utanförskap när de var tvungna att lämna 
klassrummet för att få undervisning. Trots detta var eleverna angelägna om att få dyslexidiagnos för 
att få rätt undervisning och för att få en förklaring på sina svårigheter även om undervisningen skedde 
i liten grupp vilket eleverna upplevde exkluderande. Eleverna upplevde inte diagnosen som en 
stämpling  utan skolans sätt att organisera och genomföra stöd var det som särskilde dem mest. 
Eleverna önskade en inkluderande skola med kompetenta pedagoger som var flexibla och villiga att 
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samarbeta med eleven för att finna ut andra undervisningsformer. Att som elev vara inkluderad i en 
kontext är att få känna delaktighet. Möllås (2009) fann i sin undersökning att elever deltar i många 
kommunikativa kontexter i skolan rörande deras studier. Att skapa delaktighet för eleven, enligt 
Möllås (2009), är viktigt både i de formella och informella sammanhangen. Om inte delaktighet 
skapas så blir eleven endast deltagande. Känslan av deltagande utan delaktighet kan det resultera i låg 
motivation till skolarbetet som medför sig många misslyckanden (Möllås, 2009). De samspel och 
handling som sker i olika samtal är inte alltid fördelaktigt för eleven. När en elev behöver stöd 
involveras många skolaktörer vilket inte alltid främjar eleven. Eleven tenderar att hamna mitt emellan 
dessa aktörer och kan uppleva att ingen har helhetsbilden över sammanhanget. Möllås (2009) menar 
att när samtal förs med eleven, när helhetstänkandet kring eleven införlivas leder det delaktighet för 
eleven. Delaktighet är en viktig faktor för fortsatt framgång, lärande och utveckling. Ahlberg (2001) 
skriver om hur delaktighet påverkar ett samtal. Hon menar att ett samtal innehåller referens, riktning 
och rörelse, referensen är de olika utgångspunkterna deltagarna har när de går in i ett samtal. 
Deltagarna kan utgå från samma referenser eller från olika. Samtal får olika riktningar beroende vilka 
läsningar som efterfrågas (Ahlberg, 2001). Samtal antingen vara processinriktat med avsikt att 
åstadkomma snabba lösningar efterfrågas eller så kan  samtalen ha processinriktingen med 
förväntningen av att problematisera och söka nya lösningar alternativa lösningar. Intentionen i 
samtalet bestämmer riktningen och är avgörande för hur stort utrymme som blir till reflektion. 
”Samtalets referens och riktning påverkar samtalets rörelse, som är den tredje aspekten som 
konstituerar samtalets innebörd och struktur” ( Ahlberg 2001, s. 55) . 

 

 

4. Metod 
Examensarbetet har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer utifrån respondenternas perspektiv. 
Studien har haft en retrospektiv karaktär där man i efterhand ser tillbaka på det som hänt (Bryman, 
2002; Langemar, 2008). Genom att välja kvalitativa intervjuer har jag önskat ta del av respondentens 
erfarenheter. Det kan ge utrymme för ömsesidig förståelse som berikar intervjuaren (Alvesson & 
Deetz, 2000).  Intervjuerna har spelats in på band och transkriberats.  Materialet har därefter 
analyserats enligt tematisk analys (TA). I metoden TA struktureras data utifrån teman (Bryman, 2002; 
Langemar, 2008).  

 Den intervjuform som använts i studien är semi-strukturerad (Langemar, 2008). I ett inledande 
skede har en pilotstudie genomförts, för att avgöra hur den skrivna intervjuguiden (bilaga 1) fungerat 
(Bryman, 2001). Brinkmann och Kvale (2009) upplyser om att i inledningen i intervjun bör ha en 
orientering om intervjuns innehåll och syfte för att skapa en lugn och trygg miljö. Intervjupersonen 
kan behöva skapa en uppfattning om intervjuaren innan den tillåter sig prata fritt om erfarenheter och 
känslor inför en främling (Brinkmann & Kvale, 2009). Intervjun har genomförts enskilt med varje elev 
och fokuserats på varje individs egen historia i en s.k. oral history (Bryman, 2002).  Respondentens 
berättelser följdes upp med följdfrågor, förtydliganden och det gavs tid till eftertanke i intervjun 
(Johansson & Svedner, 2010; Brinkmann & Kvale, 2009)). Efter inledande orientering så sker en 
uppföljning efter intervjun (Brinkmann & Kvale,2009). Om bandspelaren stängs av efter att 
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respondenten samtyckt så tillkommer ibland information om erfarenheter och upplevelser av 
respondenten.  Respondenten tillfrågades om att återupprepa det sagda eller att intervjuaren fick 
tillåtelse att spela in det sagda. Brinkmann och Kvale (2009) menar att det ur ett etikiskt perspektiv är 
brukligt.  

4.1. Studiens upplägg och genomförande 
Studien genomfördes med tio elever som studerade på IV-programmet. Rektorerna och lärarna på IV-
programmen kontaktades via telefon eller e-post, därefter genomfördes personliga besök på skolorna. 
Eleverna informerades om uppsatsens syfte och hur en intervju skulle gå till. Därefter fick de elever 
som var intresserade anmäla sig till mig personligen. Femton elever anmälde sitt intresse men vid 
senare kontakt avböjde tre elever, en elev gjorde en längre utlandsvistelse och en elev blev långvarit 
sjuk. Eleverna uppgav sina personuppgifter så vidare kontakt kunde tas och bestämma tidpunkt för 
intervju och ett informationsbrev till samtligas vårdnadshavare skickades hem. Information enligt 
vetenskapsrådets rekommendation (2002) gjordes både muntligt och via missivbrevet. Intervjuerna 
genomfördes på skoltid från önskemål av eleverna. Intervjuerna planerades så eleverna inte behövde ta 
ledigt från sina praktikplatser.  

 

4.1.1. Deltagare i studien 

I den stad där undersökningen gjordes fanns det läsåret 2010/11  totalt 457 elever som läste på IV-
programmet. Eleverna var fördelade på tre gymnasieskolor och skolorna hade sammanlagt 13 IV-
inriktningar. Avgränsningen gjordes utifrån att studien enbart riktade sig till elever med ej godkänt 
betyg från grundskolan i ämnena engelska, matematik och svenska. Urvalet blev homogent i ålder då 
eleverna var mellan 16- 19 år, men heterogent gällande kön, etnicitet och erfarenheter från respektive 
grundskolor. Studien inleddes med en pilot intervju, därefter utfördes sex intervjuer och 
kompletterades ytterligare med fyra. De tio elever som intervjuades gick på olika IV-program fördelat 
på tre olika gymnasieskolor. Sex flickor och fyra pojkar deltog.  

 

Tabell 1. Informanterna fördelade på årskurs  

Årskurs på IV 1-3 årigt alternativ IV fordon IV bygg 

År 1 3 st 1 st 1 st 

År 2 2 st  1 st 

År 3 2 st   

 

 

4.2. Datainsamling 
Varje intervju genomfördes i elevens skola, under skoldagen. Intervjuerna spelades in på band och 
transkriberades därefter. Intervjuerna inleddes med breda frågor för att sedan bli mer specificerade på 



 

 
 

11 

 

slutet av intervjun. Intervjuguiden kom att ha fem huvudfrågor, med underrubriker. Först genomfördes 
en pilotintervju. 

 

4.2.1. Förarbete inför intervjuerna 

Inför arbetet med uppsatsen togs kontakt med skolorna, rektorerna och lärarna. Information om mig, 
mina studier och om min uppsats lämnades. Jag bestämde att jag personligen skulle besöka IV 
inriktningarna för att få  kontakt med eleverna. Det beslutet togs med anledningen av att en lärare på 
en av skolorna hade försökt berätta och motivera elever till att delta i intervjuerna. Det blev ingen 
respons från eleverna och läraren meddelade mig detta via e-post. Beslut togs om att jag själv skulle 
besöka IV-programmet. Det genomfördes och jag fick kontakt med flera elever som visade intresse av 
att delta. Därefter gjordes personliga besök på resterande IV inriktningar.  

 Varje besök tog mellan två till tre timmar. En kort information om studien och hur en intervju 
kunde gå till hölls. Information enligt vetenskapsrådets principer hölls. Elever och lärare fick tid att 
ställa kompletterande frågor. Jag stannade kvar i verksamheten för att eleverna skulle kunna bekanta 
sig med mig. Ibland anmälde eleverna snabbt sitt beslut att vilja delta ibland tog det längre tid. Några 
anmälde sitt intresse men var fortfaraden tveksamma. De talade jag enskilt med och de fick ställa fler 
frågor. Några av dem gav sedan sitt samtycke till deltagande. Efter att ha besökt de olika IV enheterna 
så var sammanlagt femton ungdomar intresserade att delta i min studie.   

 Personuppgifter som bostadsadress, mobiltelefonnummer antecknades för att senare kunna boka 
intervju och för att missivbrev skulle skickas hem. Eleverna fick möjlighet att ta med brevet hem 
själva men alla avböjde. De uttryckte att de hade svårt att hålla ordning på skolpapper. Eleverna fick 
önska vilken veckodag då intervjun skulle genomföras. Missivbrevet skickades hem till elevens 
bostadsadress kort efter vårt första möte. 

 

4.2.2. Pilotintervjun 

Innan intervjuerna påbörjades genomfördes en pilotintervju. I intervjun medverkade en elev från IV-
programmet på min egen skola. Vi hade träffats vid ett annat tillfälle under mina studier vårterminen 
2010. Hon hade vidtalats och accepterat min förfrågan. 

 Vid intervjutillfället träffades vi i ett grupprum i skolan, då eleven hade ledigt från lektion. 
Intervjun inleddes med frågor angående skolan, trivsel och hur hennes studier i matematik fortgick. 
Hon var glad och berättade att hon blivit godkänd i matematik och kämpade nu för att komma in på ett 
nationellt program till hösten. Därefter blickade vi bakåt i tiden på grundskolans tre första år och 
arbetade oss sakta framåt i tiden med hjälp av frågeställningarna från frågeguiden (bilaga 1). Jag fick 
ibland upprepa hennes svar men det gjordes i syftet att hon skulle få höra vad hon sagt och få tillfälle 
att lägga till information eller ändra sina svar. Kompletterande följdfrågor ställdes ibland för att få 
fylligare svar. Hon upplevde att frågorna var bra och lätta att besvara. Hon förstod innebörden av 
frågorna. Efter 20 minuter så stängde jag av bandspelaren då intervjun ansågs var klar. Eleven tyckte 
hon hade berättat allt. Jag återvände till frågorna och upprepade dem högt för att kontrollera att jag 
frågat allt. Jag upprepade i en sammanfattning vad som sagts. Vid det tillfället inträffade det att eleven 
kom med fler fylligare svar än vad hon sagt vid själva intervjun. Jag bad att hon skulle upprepa med 
stöd av mig vad hon sagt och vi spelade in det. I slutet av samtalet fick hon en bio-check som ett tack.  
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4.2.3. Intervjuerna 

Inför varje intervju bokades tiden in med eleven som passade den, under skoldagen. Ingen av eleverna 
önskade att bli intervjuade på en annan plats än i skolan så därför bokades ingen annan mötesplats . 
Det som styrde intervjun var vilka dagar eleven var på skolan så de inte skulle behöva avbryta sin 
praktikdag på grund av intervjun. Totalt blev det tio intervjuer som bokades in per telefon eller sms. 
Kontakt togs med varje enhet för att förvissa mig om en ledig och ostörd lokal. En intervju fick 
ombokas då eleven blev sjuk.  

 Vid varje möte med eleverna så gjordes en summering om mitt syfte med intervjun och uppsatsen. 
Detta gjordes för att få en inledning och återblick för eleven. Vi kontrollerade inspelningsutrustningen 
och stolsplacering för bra ljudupptagning. Jag berättade om hur jag transkriberade deras intervju 
efteråt med att inte återge namn på personer och skolor. Detta gjordes för att eleven skulle hinna 
slappna av inför intervjun. I de två inledande intervjuerna så skedde avbrott då andra personer behövde 
tillträde till rummet. I fortsatta intervjuer letades andra lokaler i skolorna så att detta inte skulle inträffa 
igen. Fortsättningsvis sattes en skylt upp på dörren för att undvika att bli avbruten.  

 Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan trettio minuter till över en timme. Allt beroende på 
hur mycket eleven berättade om sig och sin skolgång. Intervjuerna genomfördes baserad på följande 
frågeguide (bilaga 1). Varje huvudfråga ledde till följdfrågor för att förtydliga det som eleven 
berättade. Intervjuerna var som ett samtal, då utgångspunkten var att varje elev skulle berätta sin 
historia men med fokus på matematikundervisningen. En del elever som hade starka upplevelser av 
mobbing berättade om den i första hand innan de kunde prata om matematikundervisningen. Ibland 
kom vi ifrån ämnet eller huvudfrågan men jag förde då samtalet tillbaka. För att visa att jag förstått 
eleven korrekt så återberättade jag deras beskrivningar när tillfälle gavs. Jag frågade om samma frågor 
ibland fast i en annan ordföljd för att få mer uttömmande svar eller för att se om jag fick ett annat nytt 
svar. Detta gjordes i en annan del av eller i slutet av intervjun.  

 Ingen elev ångrade sig eller avbröt intervjun. Efteråt kommenterade flera av dem att det kändes 
skönt att prata om sina upplevelser. De upplevde intervjun som ett samtal mer än en intervju och sa att 
de oftast glömde bort bandspelaren. Några av eleverna sa att jag gärna fick återkomma om jag hade 
fler frågor. Efter intervjun fick alla var sin bio-check att använda på valfri biofilm. När alla de tio 
intervjuerna var transkriberade påbörjades analysarbetet enligt Tematisk Analys. 

 

 

4.3 Analys  
De transkriberade intervjuerna analyserades med metoden Tematisk Analys (TA). TA innebär att data 
struktureras utifrån teman (Langemar, 2008). Teman utarbetades utifrån ett insamlat material vilket 
kallas för induktiv eller empirstyrd TA (Langemar, 2008). De transkriberade intervjuerna lästes som 
helhet för att skapa överblick över materialet. Nyckelord skrevs i marginalerna, citat markerades som 
var relevant till frågeställningarna. Citat och nyckelord sorterades i preliminära teman. Därefter 
gjordes en genomgång av varje enskilt tema och texterna lästes ytterligare för att plocka ut allt som 
tillhörde temat. Åtta preliminära teman utvecklades, vidgades för att bli fyra permanenta teman.  

De fyra teman var: upplevelse av matematikundervisning, specialpedagogiska insatser, upplevelse av 
misslyckande, vad skulle skolan gjort  annorlunda. Resultatet skrevs i löpande text och med 
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insprängda citat med fingerade namn. Detta för att följa etiska aspekterna och att inte personerna i 
intervjuerna ska kunna spåras. Namnen har dock en viktig del i resultatdelen, för att förmedla varje 
elevs upplevelser, tankar och känslor inom samma tema.  

 

4.4. Etiska aspekter 
Intervjuer genomfördes efter Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002). I informationskravet ingår det 
att upplysa om frivillighet och att man kan avbryta sin medverkan samt syftet med studien och 
intervjun. Det är även viktigt att upplysa om att det i de uppgifter som samlas in och de 
bandupptagningar som görs inte går att identifiera enskilda personer. Det är också viktigt att informera 
om att den information som samlas in i samband med och inför intervjun av och om elev inte kommer 
att användas i något annat sammanhang än i forsknings syfte. Samtyckeskravet har följts genom att 
deltagarna och deras föräldrar fått ett brev hemskickat. Av etiska skäl, då brevet är personligt skrivet, 
så är brevet inte med i uppsatsen. I brevet beskrevs studiens syfte, handledare och Stockholm 
universitet. Missivet skickades även till de elever som fyllt 18 år även om så inte behövts. 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att varje deltagare gavs största möjliga anonymitet och att 
personuppgifter förvaras inlåsta på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Materialet som 
samlats in under studien kommer endast att användas i den givna studien. Därefter kommer allt 
material förstöras på ett vedertaget sätt.  

 

4.5. Trovärdighet 
Trovärdighet i intervjun kan uppnås genom att intervjuaren sammanfattar respondentens svar under 
pågående intervju och i resultatet återger vad som sagt och att belysa det sagda med citat. Genom att 
ställa många följdfrågor med frågeorden vad, hur, varför så uppnåddes fylligare och uttömmande svar 
(Trost, 2005). I en kvalitativ intervju menar, Bryman (2002), kan intervjuaren avvika från frågeguiden 
för att ställa nya frågor som en uppföljning av det som respondenten berättat. Det är även viktigt för 
intervjuaren att vara lyhörd för tonfall och uppmärksamhet på kroppsspråk hos respondenten. Trost 
(2005) skriver att intervjuerna måste tolkas utifrån sitt sammanhang och sättas in i elevens miljö. 
Intervjuaren förhåller sig objektiv till det insamlade materialet genom att betrakta det sagda sakligt och 
utan åsikter. Bryman (2002) skriver att det är önskvärt att låta intervjupersonen röra sig i olika 
riktningar under intervjun. Detta ger kunskap om vad intervjupersonen har upplevt och anser vara 
relevant och viktigt för sig.  Även ett litet urval kan resultatet vara överförbart på populationen och 
användas som nyttig kunskap inför mötet med liknande situationer (Brinkmann&Kvale, 2009)  

    

4.6. Metoddiskussion  
De semi-strukturerade frågorna var ett stöd i början av intervjun. Eleverna och jag förde ett samtal 
med utgångspunkt från deras upplevelser av att de inte lyckats så bra med ämnet matematik. Resultatet 
jag uppnådde var att jag fick många olika berättelser med en del historier som liknande varandra. 
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Frågegudien omformulerades inte men frågeställningarna och följdfrågorna blev olika i intervjuerna 
eftersom varje person hade sin egen historia att berätta (Bryman, 2002).  

 Vid de första besöken mötte jag elever som jag ville intervjua men som själva inte ville. Kunde de 
ha nåtts på något annat sätt? Kanske det skulle ha genomförts en inledande enkät vilket urvalet kunde 
ha blivit ett annat. Enkäterna hade gett varje elev en förförståelse av vad intervjun skulle handla om 
och eventuellt hade fler elever med mer skiftande bakgrunder deltagit i intervjuer. Bryman (2002) 
skriver bland annat om hur en kvantitativ inledning kan utmynna i en kvalitativ studie.  

Intervjuerna genomfördes med ett tillfredställande resultat. Respondenterna upplevdes villiga att 
berätta sina minnen, besvarade frågorna och de gav fylliga och uttömmande svar. Några elever sa sig 
uppskatta att prata om sina minnen och gjorde reflektioner om sina erfarenheter och upplevelser. I de 
genomförda intervjuerna brukades en orientering i inledningen, för att kontrollera ljudupptagningens 
kvalité och för att skapa en relation till respondenten. Småpratandet före intervjun gav dem en viss 
uppfattning om vem jag var. Jag inledde samtalen med var jag arbetade och vad jag studerade. 
Orienteringen i början av intervjun är en viktig fas i intervjun enligt Brinkmann och Kvale (2009).  

Vid pilotintervju fann jag vikten av att låta respondenten tala och låta tystnaden spela sin roll i 
intervjun. Att inleda med korta frågor och ha följdfrågor visade sig viktigt. Erfarenheten vid 
pilotintervjun då bandspelaren stängdes av för tidigt försökte jag undvika i övriga intervjuer. 
Intervjuguiden förändrades inte efter pilotintervjun. 

Intervjuguiden användes som ett stöd men intervjuerna fick vara spontana men sammanhängande 
berättelser. Det var viktigt att respondenten fick både rikligt med tid till att minnas och frihet att vara 
spontana. Språkbruket anpassades efter eleven genom att inte använda akademiska termer. 

De intervjufrågor som användes var kort och enkla. Elevens spontana berättelser följdes med de 
följdfrågor som krävdes för att få respondenten att ge uttömmande berättelser (Brinkmann&Kvale, 
2009; Trost, 2005). 

 Vid första intervjutillfällena var valet av lokal inte bra. Eleven och jag blev störda av att andra 
personer behövde tillgång till lokalen. Detta var något som jag försökte undvika i de andra 
intervjuerna. Jag bokade andra lokaler i skolan. Eleverna som ville delta ville att intervjuerna 
genomfördes under skoltid i skolan. Detta fick respekteras men eventuellt hade resultatet blivit 
annorlunda i de två intervjuer som blev avbrutna. Intervjuguide hjälpte mig att hålla fokus på 
intervjun. Vid något tillfälle upplevde jag mig osäker om jag fått svar på allt jag vill veta, då återvände 
jag till guiden. Vid två intervjuer stängdes bandspelaren av eftersom intervjun var slut. Därefter 
småpratade vi och eleverna berättade om några intressanta upplevelser. Bandspelaren sattes på igen 
och eleven upprepade vad den sagt med mitt stöd. Det var en lärdom jag tog med mig till nästa 
intervju. Jag lät den var på hela tiden även om vi talade om andra saker som inte berörde 
frågeställningarna. 

5. Resultat 
Denna uppsats bygger på kvalitativa intervjuer. Fokus har varit att genom dessa få kunskaper om 
elevers tidigare erfarenheter av grundskolan och dess matematikundervisning. Resultaten från de tio 
intervjuerna redovisas i fyra teman: upplevelse av matematikundervisningen, specialpedagogiska 
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insatser, upplevelse av misslyckande, vad skulle skolan ha gjort annorlunda.  Citat har vid behov 
korrigerats till att bli mera skriftspråkliknande. Temana överlappar inte varandra men citaten kan 
tolkas in under flera teman. Eleverna har tilldelats fingerade namn för att skapa närhet. 

 

 

 

5.1. Upplevelse av matematikundervisningen  
Vid den inledande frågan i intervjun hur eleverna upplevde sin grundskoleperiod så mindes de flesta 
av dem sin högstadietid först. De hade alla minnen från den tiden och berättade om mobbning, stor 
frånvaro från skolan, matematiksvårigheter, andra svårigheter och om drogproblem. ”Jag var aldrig på 
mina matematiklektioner i sjuan, för matten var för svår” berättade Anna. Alla utom en elev berättade 
att de hade mycket hög frånvaro under sin högstadieperiod. Ingen av de tio tillfrågade eleverna inledde 
med något positiva erfarenheter från matematikundervisningen. Men vid närmare eftertanke berättade 
flera stycken om hur de upplevt starten i grundskolan som bra. När de började prata om skolstarten i 
årskurs 1 så hade åtta av tio elever goda erfarenheter. De mindes att det var lätt i början av 
grundskolan, årskurs 1 och årskurs 2, för de flesta upp till årskurs 3. De upplevde att de alla hade lärt 
sig att läsa och att de mest hade arbetat med räknesätten addition och subtraktion. Sex av nio elever 
kommer ihåg att de upplevde subtraktion svårare än addition och att den svårigheten har kvarstått. De 
hade alla förutom Cecilia gått i svensk grundskola från årskurs 1. 

 Några elever mindes att de hade lätt för sig i skolan och att de inte hade några direkta svårigheter 
med matematiken. De svårigheterna kom senare på grund av andra orsaker. Karl berättade hur han 
blev mobbad på grund av sin kroppsstorlek, Gunilla blev mobbad för att andra upplevde henne 
annorlunda och Johan upplevde att tonårsperioden förändrade hans liv. Johan berättade att han hade 
lätt för sig i skolan men att han i årskurs fem började prata bort lektionerna. Han berättade att han fick 
många anmärkningslappar hem till föräldrarna. På dem stod det hur många minuter han hade pratat 
bort under dagen. Han var alltid i skolan men ändrade umgänge och försökte bli tuff, cool och detta 
ledde till att han inte studerade lika flitigt längre hemma.  I årskurs 6 försökte Johan studera på 
lektionerna men ville vara den tuffa pojken. Det blev fortfarande många anmärkningar hem till 
föräldrarna som var oförstående inför hans beteende. De skyllde hans beteende på kamraterna. När han 
senare började på en annan skola i staden så förändrades han ytterligare genom att bli oförskämd, 
bråkade med sina föräldrar och började skolka. Han ansåg att det var svårt att bli tonåring, börja i 
årskurs 7 och försöka anpassa sig till en ny skola. Vidare berättade han hur han upplevde det att bli 
tonåring 

 

Man måste hela tiden bevisa sig inför andra. Man måste ge och ge av sig själv. Det är  som om det 
finns osynliga krav och regler som du måste följa för att inte bli utstött. Du  måste gå på vissa fester 
och du måste umgås med rätt personer, annars blir du utstött. (Johan)    

       

Johan ångrade sig redan i sjuan men kunde inte bryta sitt mönster. Han upplevde det var svårt våga 
vara sig själv, våga studera. Pojken resonerade om matematikämnet och svårigheterna som han 
upplevde. Ämnet kräver koncentration och är lektionen består av att räkna tal i en tjock bok, anser han. 
Det anser han vara en av anledningarna till att han inte orkade vara på lektionerna. Det hade tagit 
honom fem år att komma tillbaka och orka studera igen. Johan förstod inte själv hur det hade blivit så. 
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 Felicia berättade hur hon redan i förskoleklassen fick höra att hon inte kunde räkna. Det hade 
utförts ett matematiktest i förskoleklassen. När resultatet presenterades för henne och hennes mamma 
så hade pedagogen uttryckt att flickan inte kunde räkna. Felicia berättade hur hon blev mobbad i 
skolan och att hon trodde det berodde på hennes dåliga kunskaper i matematik. I klassen var det 
många barn och läraren hade svårt att hjälpa henne som behövde extra stöd. 

 

Jag såg att alla var bättre än mig på matte och jag förstod inte matematiken. En lärare sa att jag aldrig 
skulle klara av matematiken i grundskolan. Då blev mitt självförtroende lågt och jag kunde ännu 
mindre matematik. Dom tyckte det var konstigt att jag låg så lång efter, alla låg flera sidor före mig. 
det var matten som var mitt största problem, den var svårast. (Felicia)  

 

En annan flicka flyttade till Sverige när hon var nio år. Cecilia berättade att hon tyckte det var lätt i 
början av årskurs 4. Därefter så hände något i årskurs 6 som gjorde att hon fann nya kamrater som hon 
började skolka tillsammans med. Cecilia upplevde att matematiken blev svårare i slutet av årskurs 5 
och att hon slutade arbeta på matematiklektionerna, hon inte orkade. ”Jag började umgås med fel 
personer sedan så började jag skolka men jag ångrar mig nu”, berättade hon. Cecilia upplevelse var att 
hon inte fick den hjälp hon behövde. Hon tyckte hon fick vänta för länge på att få hjälp av sin lärare i 
årskurs 5.  

 Erik berättade att han tyckte om ämnet matematik men att vissa moment var svåra. Han kunde inte 
ge några konkreta exempel men han upplevde att han hängde med i de lägre årskurserna. Erik talade 
om sig själv som om han varit lat i grundskolan. Det framkom inte om han själv tyckte att han varit lat 
eller om personal kallat honom lat.  

 En del berättade om hur de tidigt i grundskolan utsatts för mobbing, vissa redan i årskurs 1. 
Dag berättade hur han från tidig start i grundskolan blivit mobbad av några av sina 
klasskamrater från årskurs 1 och att det blev ännu värre i årskurs 4 och 5. Det fanns alltid en 
rädsla och att koncentrera sig på skolarbetet var omöjligt. ”Tillslut så orkade jag inte mer så jag gick 
inte till skolan så ofta”.  

 Gunilla började som sexåring i årskurs 1 och upplevde skolan som rolig. Hon tyckte att 
matematiken var lätt och tyckte om att ta hem matematikboken för att räkna. I årskurs 2 hade hon bytt 
skola två gånger och detta blev hennes skola ända fram till årskurs 9. I början av årskurs 2 trivdes hon 
bra men senare på terminen började klasskamraterna mobba henne. Jag var annorlunda, berättade 
Gunilla. ”Jag började vara tillsammans med en klasskamrat som också hade skilda föräldrar” Fast hon 
blev mobbad på rasterna så fortsatte hon att studera flitigt och hängde med i skolarbetet, berättade hon. 
Hon hade inga svårigheter med matematiken. Hon och hennes mamma försökte flera gånger påtala den 
mobbingen som skedde men de upplevde att skolan inte tog tag i problemet. I början av årskurs 6 fick 
hon ett hatbrev att klasskamrat. Då bestämde Gunilla sig för att sluta på skolan och började pendla 
med tåg tillbaka till den skola som hon gick som 6-åring. Det blev i längden ohållbart, berättade hon, 
pendlingen var för tröttsam. Hon bytte till en annan skola i närområdet men blev hotad till döden 
första skoldagen. Gunilla gick 26 skoldagar i årskurs sex. Hon mindes att hon tyckte matematiken 
hade börjat bli svårare i årskurs fem och sex.   

 Därefter försökte Gunilla komma tillbaka till samma skola i årskurs 7 men orkade bara gå halva 
terminen och likaså i årskurs 8. Hon berättar att mobbingen tog slut när hon började i årskurs 7 . Hon 
hade blivit tuffare och berättade hur hon hade förändrats och blivit tonåring. Hon hade börjat klä sig 
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annorlunda, blev kaxigare och slogs. Hon berättade att hon gav igen med slag och sparkar om någon 
var dum och sa något elakt om henne.  

 Fyra av eleverna upplevde att de fick svårare med matematiken i årskurs fyra. Där skulle man 

prestera lite mera och då blev det svårare. 

 

Jag hängde inte med lika bra längre och märkte att alla andra låg långt, långt före mig. Jag tyckte det 
blev mycket, mycket svårare. Man höll på med gånger och så och man  känner att man måste 
prestera lite mer. Jag kom bara efter i skolan. Jag tyckte det var  svårt när man inte hängde med 
riktigt. Man får en känsla av att man inte riktigt räcker till. Ett stort obehag och den känslan äter upp 
en. Det känns för jäkligt. (Hanna) 

 

I årskurs 5 började Hanna skolka minst en dag i veckan tillsammans med andra kamrater. De gick ofta 
hem till en annan flicka som bodde nära skolan. Ibland gick de hem för att passa småsyskon till den 
ena flickan när hennes mamma skulle arbeta. I årskurs 5 ordnade skolan specialundervisning i mindre 
grupp där läste Hanna både svenska och matematik. Detta upplevde eleven som bra men hon fortsatte 
att skolka under resten av mellanstadiet.  

 Bea berättade att hon senare gick i en resursskola från årskurs 7 till årskurs 9. Det var ett beslut 
som hon inte kunde påverka själv men nu ångrade hon att hon inte protesterade. När hon senare 
började på IV-programmet upptäckte hon att hon inte kommit vidare i sin kunskapsutveckling på 
reursskolan. ”När jag fick matteboken på IV såg jag hur mycket som jag inte hade räknat, jag hade inte 
ens fått chansen att lära mig det”. I årskurs 4 hade eleven upplevt att matematiken blev svårare och att 
det i sexan blev svårt att hänga med i klassens tempo. Hon tyckte att läraren inte kunde förklara för 
henne, hon klagade på ljudnivån i klassrummet men läraren uppmanade henne att anpassa sig till 
klassen. Hon kunde inte förvänta sig några speciella åtgärder i klassrummet. Efter det började eleven 
gå oftare till specialläraren. Där fick hon lugn och ro och hjälp i ämnet.  

 Anna upplevde svårigheter först i årskurs 7 men trodde hon haft svårt även i årskurs 6. Hon hade 
inte tidigare haft specialundervisning i matematik endast begränsad tid i ämnet svenska. Efter en tid i 
årskurs 7 började hon skolka från matematiken. Hon upplevde matematiken för svår och att boken var 
för svår för henne. Efter många protester från hemmet och från eleven fick hon börja i en liten 
undervisnings grupp. Hon berättade att undervisningen inte förbättrades fast hon gick i liten grupp och 
att svårigheter kvarstod.  

 

Han kunde inte förklara så jag gick ut från lektionen. Jag gick ut och rökte för att lugna ner mig. Han 
följde efter. Men jag stod tyst och rökte, jag ville inte prata med honom. Läraren gick tillbaka till 
klassrummet. (Anna)   

 

Anna började skolka mer och mer och var sporadiskt i skolan men sällan på lektionerna. Annas 
beteende förändrades inte på förrän på andra året på IV-programmet då rektorn att hon skulle missa sin 
utbildningsplats om hon inte förbättrade sin närvaro. Samtidigt fick Anna hjälp i att förstå sina brister 
men även förmågor i matematiken av lärare på IV. Det resulterade i att hon vände sin energi till att 
vilja gå i skolan igen och studera. 

 Av de elever som skolkade mycket under sin högstadieperiod återvände de flesta i årskurs 9 till 
skolan. De försökte då arbeta upp sina betyg för att kunna gå på gymnasiet. De flesta var redan 
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medvetna om att de skulle gå på IV-programmet. Någon elev trodde att hon skulle gå där endast ett år 
för att sedan vara godkänd för att gå på ett nationellt program. Eleven blev kvar på IV i tre år. Hon var 
mycket missnöjd med sin tidigare skolgång. Hon upplevde att det hade tagits beslut som hon inte 
kunde påverka.  

 De flesta av de intervjuade eleverna hade mellan noll och trettio meritvärdespoäng när de slutade 
grundskolan. De var alla medvetna om att de hade missat mycket av matematiken. Några av eleverna 
tänkte idag inte så mycket tillbaka utan menade att de nu gjorde det bästa av situationen och ville se 
framåt. En elev förklarade hur han tänkte: 

 

Jag är stark på ett sätt, håller det ifrån. Jag har som en sköld. [Han visar med händerna framför 
kroppen] Jag tänker inte så ofta på att det går sämre, utan jag tänker bara på att  jag ska klara mig. Det 
är det folk inte vet om mig, de ser bara att jag är stark fysiskt. Jag är stark psykiskt också. (Erik) 

 

 

Flera av eleverna berättade hur de försökt komma tillbaka till skolan, tillbaka till klassrummet och 
delta i undervisning.  Med varierande resultat lyckades de slutföra årskurs 9 eller delar av den. Tre av 
eleverna deltog i någon specialpedagogisk insats i årskurs nio. Där studerade de framförallt 
matematik, svenska och engelska för nå slutbetyg. Sex av eleverna berättade att de knappt alls deltog i 
någon typ av undervisning i årskurs nio. Hälften av de sex var inte alls i skolan i årskurs nio. En flicka 
studerade i resursskolan och slutförde årskurs nio men inte med så många godkända betyg.  

 

5.2. Specialpedagogiska insatser 
Sju av de tio eleverna hade någon gång i grundskolan haft specialpedagogiska insatser. För alla hade 
detta skett utanför klassrummet. De hade gått ifrån vid olika tillfällen och haft matematik. Många av 
eleverna hade även haft stödinsatser i andra ämnen. Några upplevde att stödinsatsen hade tillkommit 
för att hemmet utövat påtryckningar, några upplevde att besluten tagits gemensamt av skola och 
hemmet men någon elev upplevde att skolan bara hade bestämt. De specialpedagogiska insatserna 
hade varit olika ut för eleverna.  

 Två av eleverna mindes att de fick tjata sig till specialpedagogiskt stöd. Anna berättade att hon i 
årskurs 7 fick börja i en mindre undervisningsgrupp. I gruppen var de fem elever men undervisningen 
skedde på samma sätt som i övriga klassen och att de hade samma lärare som hon haft i ordinarie 
undervisningsgrupp. Hennes upplevelse var att det vara samma sorts av undervisning men att 
gruppstorleken var mindre och att samma undervisningsmaterial användes. Anna hade efterfrågat 
lättare arbetsmaterial. Hon upplevde inte den lilla undervisningsgruppen som en specialpedagogisk 
insats. 

 Cecilia hade vid upprepade försök sedan årskurs sex önskat extra stöd i matematik. I början av 
årskurs 7 vidhöll skolan att hon inte behövde speciella insatser, hon hade inga svårigheter. Efter halva 
årskurs 8 så fick Cecilia komma till en speciallärare som fanns på skolan. Där ingick hon i en mindre 
grupp och hon upplevde att läraren hade bättre tid att förklara och kunde ge just henne det stöd hon 
behövde. Cecilia tyckte att några moment var svåra men hennes största behov var att få snabb 
bekräftelse och hjälp. 
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 Bea fann att hon fick bäst hjälp av sin speciallärare eftersom det var för rörigt i klassrummet. 
Eleven gick varje dag till specialundervisning i alla ämnen. Eleven berättade att hon även fick arbeta 
med dataprogrammet Lexia. Hon hade svårt med läsning och stavning och blev senare i livet utredd 
för dyslexi. Men det var först i årskurs 2 på IV-programmet den diagnosen fastställdes. Detta upplevde 
hon märkligt då hon redan i grundskolan tränade i detta program och hon tyckte att om skolan 
misstänkt dyslexi så skull en utredning ha gjorts redan i grundskolan. När Bea skulle börja på 
högstadiet gjordes en begåvningsutredning. Utredningen visade att hon var normalbegåvad berättade 
Bea. Skolan och hemmet diskuterade om hon skulle gå på högstadiet med en assistent som stöd eller 
börja på resursskola. Det bestämdes att hon skulle gå på resursskola vilket är ett beslut som eleven 
idag starkt ifrågasätter. 

 

När jag gick på resursskolan kunde jag inte komma därifrån, jag gick där och försökte jobba på så 
gott jag kunde. Jag visste inte hur mycket jag gick miste om för jag var som avskärmad. (Bea) 

 

I årskurs 9 gjordes en ny utredning och det upprörde Bea. Hon trodde det var en dyslexiutredning som 
skulle göras. Varför det gjordes ytterligare en begåvningsutredning har hon ingen aning om.  

 Karl berättade att han inte tyckte att han haft svårt med matematiken. Han sa att han varit lat i 
skolan men att han hade behövt gå till speciallärare från och med lågstadiet. Hos specialläraren hade 
han arbetat med ämnena matematik, svenska och engelska. Efter en del incidenter, bråk och 
misshandel, i årskurs 7 så började Karl skolka. Han var mest hemma eller hos en kamrat och spelade 
dataspel på dagarna. Pojken berättade att i årskurs 9 blev han varse om att han hade för dåliga betyg 
för att söka till ett nationellt program.  

 Av de sju eleverna som fick ta del av någon slags specialpedagogisk insats har blandade åsikter om 
den. Flera av eleverna upplevde att specialläraren hade haft tålamod att förklara flera gånger, hon eller 
han pratade direkt till eleven och använde sig av alternativa förklaringsmodeller.  

 Bea upplevde att den speciallärarhjälp hon fick i varierad skala från årskurs 1 till 6 var bra. Hon 
upplevde att hon fick bättre hjälp och blev bättre bemött av specialläraren än i klassrummet. Däremot 
var hon inte nöjd med den specialundervisning hon fick på reursskolan. Bea upplevde att hon inte gick 
framåt i sin matematikutveckling.  

 Hanna upplevde specialpedagogiska insatsen på mellanstadiet som bra. Hon upplevde även att 
hennes mentor till lika matematiklärare i årskurs 7 förklarade bra pedagogiskt för henne. Hanna talade 
om hur läraren försökte hjälpa henne till förståelse och att hon upplevt sig lika duktig som sina 
klasskamrater vid den tidpunkten. Både Cecilia och Gunilla beskrev hur de haft stort behov av att 
känna trygghet till den undervisande läraren.   

 

Jag hade bara en speciallärare som hjälpte mig, som förklarade så man förstod och inte så 
komplicerat. Då gick det ju bättre men så slutade den läraren och då försvann den tryggheten. 
(Gunilla)  

 

Hanna berättade att hos specialläraren var arbetstempot lägre. Gruppen som hon gick i följdes åt och 
man inväntade varandra innan man gick vidare i nya moment. Många av de sju eleverna påpekade att 
det var lättare att arbeta när man hade en lärare bredvid sig och som kunde hjälpa till om man fick 
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problem. Flera av eleverna beskrev hur positivt de upplevde att gå till en speciallärare och till en 
mindre undervisningsgrupp.  

 

Hanna skildrade hur det blev svårare i matematik när den ordinarie matematikläraren likaså mentor 
slutade på skolan. Hon började skolka från andra lektioner på liknande sätt som hon gjort i årskurs fem 
och sex. Efter flera elevvårdssamtal i årskurs 8 började Hanna studera i en särskild 
undervisningsgrupp som skolan hade. Hanna berättade att hon där fick arbeta med dyslexiprogram, 
läste böcker och tränade på att skriva. Flickan tyckte inte om undervisningen. Hon deltog ett antal 
gånger i den specialpedagogiska undervisningsgruppen i svenska och en gång i matematik. Därefter 
slutade hon gå i specialpedagogisk undervisningsgrupp och skolket ökade.  

 

Jag struntade i att gå tillslut på allt. Det fanns så mycket annat viktigare att göra som att vara med 
kamrater. Fast nu tänker jag inte så utan jag skulle ju ha gått till skolan. Men jag tyckte inte om 
skolan, jag tyckte definitivt inte om lärarna. Trots vissa som stack ut och var bra. (Hanna) 

 

När Hanna studerade på vårterminen i årskurs 9 så återvände hon till skolan och dess 
specialundervisning. Hon hade bestämt sig för att satsa på skolan och upplevde då att 
specialundervisningen var bra för henne. Hanna var då nöjd med sin specialundervisning både i 
svenska och också matematik. 

 Felicia som hade haft svårigheter i matematik sedan förskoleklassen upplevde hur hon fått olika 
specialpedagogiska insatser. Hon berättade hur hon fick gå ifrån klassrummet en gång i veckan för att 
få extra hjälp. Felicia upplevde att specialundervisningen inte hjälpte henne och att svårigheter 
kvarstod. När hon skulle börja i årskurs 6 ville skolan att hon skulle börja grundsärskola på en annan 
skola men Felicia protesterade. Då fick hon gå i en särskild undervisningsgrupp som fanns på den 
skolan. Hur vida den särskilda undervisningsgruppen var kopplad till särskolan eller inte blev osagt i 
intervjun. Hon beskrev verksamheten såhär: 

 

Först sa de att specialklasser det är för handikappade och då tänkte jag säga nej, då vill inte jag gå 
där. Men det var inte så, de var alltså normala människor. Vi var  ungefär fem till åtta stycken i 
klassen. Vi fick jättemycket hjälp. (Felicia) 

 

Felicia upplevde specialundervisningen både positivt och negativt. Den specialundervisningen som 
hon fick mellan årskurs 1 och årskurs 5 upplevde hon negativt. Däremot så upplevdes undervisningen i 
specialklassen som positiv. Hon tyckte att hon fick bättre kunskaper och bättre självförtroende. 

 

5.3. Upplevelse av misslyckande 
De tillfrågade eleverna berättade hur de upplevde sina svårigheter. Ibland tog eleven på sig skulden för 
att den inte förstod matematiken. De upplevde sig mindre intelligenta än andra elever. De förklarade 
hur svårt det kunde vara att förstå hur man ska tänka i vissa tal, förståelsen var problematisk. Några 
pratade om en kod som ska knäckas som de inte lyckats knäcka. Hanna kallade svårigheten för att det 
är en sjukdom. Hon upplevde att hon ville förstå, försökte förstå men kunde inte. Några berättar hur 



 

 
 

21 

 

det är svårt att läsa texten i matematikboken på grund av lässvårigheter.  De berättar att texten hoppar 
framför ögonen, ord och rader hoppas över och att texten sjunker in i boken. Gunilla uttryckte sig i 
intervjun med orden ”jag är inte som de andra”. Flickan berättade att hon i årskurs åtta upptäckte att 
hon hade svårare än de andra att läsa och stava ord. Hon upplevde det som att texten flöt ihop.  

Felicia hade upplevt att skolpersonal hade uttryckt sig illa gällande hennes matematikkunskaper.  

 

Redan då i förskoleklassen hade jag inget självförtroende i matematik, för att hon [läraren] hade sagt 
att jag hade jättesvårt i matematiken och att det inte skulle gå bra för mig i matematiken i skolan. 
(Felicia) 

 

De flesta av eleverna uttryckte att de kände sig dåliga i matematik och att de lade skulden på sig 
själva. Anna berättade att hon aldrig tänkte så. Hon ansåg att det inte var hennes fel att hon inte förstod 
matematiken. Anna ansåg att det var lärarens fel. 

 

Det är lärarna som förklarar dåligt och då är det de [lärarna] som är dåliga. Jag blev inte arg på mig 
själv utan jag blev bara irriterad för att de inte kunde förklara så jag förstod.  (Anna) 

 

De flesta av eleverna har känt att de först på IV programmet har klarat sig bättre i matematik. De har 
fått lugn och ro, får arbeta i mindre grupp och har tryggheten hos läraren. Johan berättar hur han först 
på vårterminen på år 1 på IV förstod att han måste ta tag i skolan. Han hade fått ett ultimatum av 
skolan efter haft för stor frånvaro. Därefter började Johan arbeta med tolv skolämnen för att till hösten 
börja på nationellt program. Nu hade han endast matematiken kvar innan hans mål var uppfyllt.  

 Eleverna talade på olika sätt om hur de känt misslyckande i grundskolan. Bea beskrev hur hon 
upplevde misslyckande både i grundskolan och på IV. I grundskolan fick hon ha lättare arbetsmaterial 
än övriga klasskamrater. Hon berättar hur hon kände sig då.  

 

På mellanstadiet så fick jag fortsätta att räkna i samma bok som från lågstadiet. Det kändes som man 
aldrig kom upp i de andras matteböcker, på deras mattenivå. (Bea) 

 

Bea fortsatte att berätta om sina studier på IV-programmet efter ha gått tre år i resursskola. Hon 
upplevde en tung och jobbig period när hon började på IV.  

 Gunilla upplevde svårigheter i matematik när hon skulle börja årskurs 7. Hon hade varit 
sammanlagt 26 dagar i årskurs 6. Den höga långa frånvaron från skolan hade skapat kunskapsluckor 
hos henne. Flera av eleverna berättade om samma upplevelse av längre frånvaro från skolan. Väl 
tillbaka i skolan så fick eleven lägga stor energi på att arbeta ikapp och repetera. Några av eleverna 
försökte under återkommande tillfällen återvända till skolan någon gång mellan årskurs 7 och 9. Ingen 
av dem lyckades återkomma och få godkänt i så många ämnen så att de kunde börja på nationellt 
program.  

  Gunilla berättade hur hon blev irriterad på sig själv och att det ledde till att hon gav upp. Hon ansåg 
att hon fick svårigheter i matematiken för att hon blev mobbad i skolan och började skolka som i sin 
tur påverkade hennes studieresultat. Frånvaron ökade på nytt och fortgick under resten av 
högstadieperioden. Gunilla upplevde att matematiken var svår, tålamodet tröt och hon orkade inte 
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fullfölja matematiklektionerna. Känslorna påverkade henne negativt och hon talade om att hon var bra 
på att trycka ner sig själv.  

 

Jag tänker att jag gör det bästa jag kan, jag har ingen känsla av att jag är usel. Det var  värre förr, då 
kunde jag vara extrem på att få mig själv att må dåligt. (Gunilla) 

 

En av pojkarna sa ungefär samma sak: 

 

Jag kände mig dålig. Det är inte så roligt att kliva in i ett klassrum efter ha skolkat  några lektioner 
och där alla sitter och jobbar flitigt. Man får för sig att man är jättedålig. Man känner pressen på sig 
att lyckas och då känns det bättre att inte gå dit. Jag trodde det redan var för sent att jobba ikapp. 
(Johan) 

  

Johan upplevde inga svårigheter i matematiken upp till årskurs 6. Han uppnådde inte godkänt i betyg 
på grund av sin höga frånvaro i ämnet. När han idag studerar på IV programmet och ska räkna klart 
kursen kunde han reflektera över hur han upplever svårigheterna i matematik. Johan funderade över 
varför han struntade i ämnet på grundskolan, speciellt på högstadiet. Han beskrev matematiken som ett 
ämne som kräver fullständig koncentration. I matematiken måste man fokusera, räkna ut tal och det är 
lite mer ansträngande. Johan förklarade det med att det är bara en bok med massor av siffror som ska 
räknas. Eftersom det var så krävande matematik så var det just det han inte orkade med i högstadiet 
och slutade därför gå på lektionerna. Han förklarade hur han började med att skolka från en lektion till 
att öka till två, till tre lektioner tills det tillslut var hela dagar. I årskurs 9 gick Johan aldrig till skolan 
på grund av en misshandel som skedde i slutet av årskurs 8.  

 Anna berättade hur annorlunda det var på högstadiet mot i de lägre årskurserna. Matematiken blev 
svår för eleven inte fick hjälp i att tänka själv. Hon upplevde lärarens förklaring på högstadiet som 
komplicerad och att läraren nästan skrev svaret åt eleven. På lågstadiet fick man verktygen till att 
försöka tänka självständigt. Flickan anser att en lärare ska förklara lättare än den förklaring som är 
skriven i läroboken.  

 Flera elever berättade hur de upplevt mobbing från tidig skolgång. De berättade att det till slut var 
omöjligt att orka koncentrera sig på matematiken. De kände alltid oro över rasterna och den mobbing 
som då skedde, någon upplevde även bråk inne i klassrummet. Dag berättade hur han på grund av 
mobbningen som ökade i årskurs 4 så var han ofta hemma från skolan. Han upplevde det som det då 
blev ännu svårare att hänga med i skolans tempo. När han senare kom till en mindre 
undervisningsgrupp så var det fortfarande svårt att koncentrera sig på räkningen. Även om mobbingen 
avtog så kvarstod svårigheterna i ämnet. Dag berättade att han alltid räknade sakta och att de andra var 
långt före honom i kursboken. 

 Nästan alla de tillfrågade eleverna hade fortfarande svårigheter i ämnet matematik. Alla tio 
eleverna arbetade vidare på IV-programmet med grundskolans matematik. De flesta hade fortfarande 
svårigheter med de fyra räknesätten eller motivationen. Koncentrationssvårigheter nämndes också som 
en bidragande orsak till att de haft och har svårt med matematiken. Vissa hade de svårt att koncentrera 
sig själva för de ville prata och hade svårt att vara tysta. Tankarna fladdrade fort över på annat. Några 
andra berättade hur svårt det varit att koncentrera sig när andra pratar i klassrummet. De önskade lugn 
och ro, tysta klassrum med elever som räknade tyst och inte pratade med varandra. 



 

 
 

23 

 

 Dag talade även om hur annorlunda det var att börja på IV. Hur han där upplevde arbetsro, trygghet 
och att han fick klasskamrater för första gången i skolan. Då gick det mycket bättre med matematiken 
och han blev klar med grundskolans matematik. Han upplevde hur matematiken kom ur honom och att 
han kunde förmedla sin kunskap.  

 Många upplevde fortfarande känslan av misslyckande. De flesta försökte undvika den och tänkte 
att de skulle se framåt, ta lärdom av det dåliga och göra något bra av livet. Men Johan upplevde 
misslyckande fortfarande och berättade hur det kunde vara i klassrummet på IV. Johan talade även om 
hur han upplevde det att träffa gamla klasskamrater från grundskolan.  

 

Mest känns det när man träffar en gammal klasskamrat från grundskolan. Så pratar man om skolan 
och när man pratar om min skolgång så skrattar vi bara bort det. Att gå  på IV är ingenting. Då förstår 
man verkligen att det är så allvarligt och vad man har  missat i skolan. Förstår du vad jag menar?  

 Åsa: Kan du förklara mer hur den gamla klasskompisen uttrycker sig?  

 

Jo, jag ska hem och plugga men hahaha, [skrattar med förställd röst]  Ska du hänga med för du har ju 
ändå inget att plugga. Dom tar för givet att jag fortfarande skolkar och det känns jätte jobbigt. 
Likadant hände i klassrummet nyss. X sa på liknande sätt när du [Åsa] frågade vilken dag som skulle 
passa för mig att bli intervjuad. X sa då..…men du Johan, det är ju inte säkert att du kommer till 
skolan imorgon.  (Johan) 

 

      

 5.4. Vad skulle skolan ha gjort annorlunda? 
Alla eleverna berättade hur de önskat att skolan skulle ha reagerat när det inte gick bra för dem Många 
av eleverna har upplevt elevvårdsamtal och utvecklingssamtal som inte leder till något. De ansåg att 
det var möten där man förklarade att eleven hade för stor frånvaro och måste sköta skolan bättre. Flera 
av eleverna kunde ge exempel på vad som skulle ha gjorts annorlunda för att de skulle ha klarat skolan 
bättre. Eleverna berättade att de fortfarande hade olika svårigheter med matematiken. Dag hade under 
sin tid på IV-programmet blivit klar med grundskolans matematik medan de andra fortfarande 
arbetade med att bli godkända. Gunilla räknade inte så ofta matematik på IV-programmet. Hon 
arbetade med sin självkänsla för matematiken. Bea berättade att hon snart skulle sluta årskurs 3 från 
IV-programmet. Hon skulle inte hinna räkna kursen klart men tyckte nu att det inget gjorde. Hon hade 
fått många uppmuntringar från sina kamrater att hon dög i alla fall. 

 

Johan tyckte att man ägnade för stor kraft på elevvårdsmöten åt att prata om frånvaron, möten som inte 
resulterade i några förändringar. Han ansåg att skolan och föräldrarna gjorde fel som alltid skulle 
diskutera hans frånvaro. Johan önskade att skolan skulle försökt reda ut varför han inte var i skolan. 
Skolan skulle tagit reda på anledningarna och försökt skapa en helhet om frånvaron. Gunilla upplevde 
också att skolan i sina möten aldrig såg helheten eller frågade henne om anledningen till hennes höga 
frånvaro. Hon upplevde att de tog för givet att hon skolkade för att hon ville och att hon hade 
svårigheter med skolämnena. 
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Skolan såg bara orsakerna här och nu. De skulle ha sett bakåt i tiden och lyssna på  vad somt hänt 
tidigare. Dom ställde aldrig frågorna. Varför har Gunilla blivit såhär? Varför är hon såhär? Det var 
som de bara tog förgivet att jag var såhär, svag i skolan och skolkade. (Gunilla) 

 

Johan tyckte att skolan skulle ha erbjudit individuellt schema och ett rum att arbeta enskilt i. Om han 
hade fått sitta ensam så hade han kunnat koncentrera sig på sitt arbete som skulle göras för att komma 
ikapp. Johan ville inte se vad de andra arbetade med för det stressade honom. Han har på senare tid 
upptäck att han behöver tydlig struktur, med tider och arbetsmoment för att klara av skolarbetet. Så har 
det inte alltid varit men sedan han kom tillbaka till skolan så har han behövt denna strukturering. Johan 
vet inte varför men tror att han säkert i framtiden kommer att förstå sig själv. Anna önskade att läraren 
på högstadiet inte hade gett henne svaret utan hade hjälpt henne att förstå genom fler räkneexempel än 
vad boken erbjöd. Hon önskade att läraren skulle ha förklarat på flera sätt med ett lättsamt språk. 

 Hanna tyckte att skolan skulle ha varit mer uppmärksam på hennes stora frånvaro som startade i 
årskurs 5. Om hennes mamma hade fått tidig rapport från skolan om skolk, då hade hon reagerat mer 
kraftfullt än hon gjorde. Om Hanna hade gått mer frekvent till skolan hade hon kanske fått ytterligare 
specialpedagogisk hjälp. Men samtidigt var hon tveksam till detta då hon tror att skolan ansåg att de 
redan hjälpte henne tillräckligt. Hanna hade önskat sig en lärare som satt bredvid henne och hjälpte 
henne hela tiden. Flickan upplevde att skolan hade gett henne en positiv erfarenhet. På vårterminen i 
årskurs 9 beslutade Hanna sig för att ändra på sitt liv och återvända till skolan. Hon började studera i 
den särskilda undervisningsgrupp som fanns på skolan och som hon tidigare hade valt bort. Den 
hjälpen hon fick i den gruppen var hon väldigt nöjd med men Hanna önskade att hon redan i årskurs 7 
skulle ha kommit till den särskilda undervisningsgruppen.  

 Cecilia tyckte att hon fått den hjälp hon önskade i årskurs 6. Hon berättade att hemmet påtalat att 
flickan upplevde matematiken som svår och att hon önskat hjälp. Hon berättade att läraren svarat att 
alla fick hjälp i klassrummet. Men flickan önskade hjälp fort och ofta och av en vuxen som var nära 
henne och gav återkoppling direkt.   

 Bea, Gunilla och Hanna önskade att grundskolan skulle ha varit uppmärksamma på deras dyslexi 
och påskyndat utredning. De var kritiska till skolornas agerande i frågan.    

 

Jag skulle inte ha gått på resursskolan utan jag önskar att vi hade tagit det andra alternativet 
[grundskola med assisten]. Då jag skulle gå i vanlig högstadieskola och haft en hjälplärare, för att då 
tror jag att man kanske hade kommit på någonting som hjälpt mig och jag hade inte behövt haft det så 
svårt med matten. Jag hade då fått gå vidare i matten. Jag hade kanske fått min dyslexiutredning 
redan då, i högstadiet. Jag tror det hade varit bättre, för då hade kunnat se och hjälpt mig mer. (Bea) 

 

Både Bea och Hanna sa sig hade tränat ämnet svenska med hjälp av dyslexiprogram men att ingen 
annan åtgärd hade genomförts. Alla tre flickorna hade på gymnasiet genomfört dyslexiutredningar och 
fått diagnos dyslexi. 

 Erik önskade att han inte varit så lat i grundskolan, speciellt på högstadiet. Han önskar han hade 
arbetat bättre på lektioner och med sina läxor.  

 Dag önskade att han inte hade gått om förskoleklass. Beslutet att gå om förskoleklass tog av hans 
undervisande lärare vilket var ett beslut som hans föräldrar och han inte kunde ha påverkat. Han 
förklarade sin önskning med att ingen jämnårig på hans skola någonsin hade mobbat honom. Han 
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visste att han fortfarande hade haft svårigheter med ämnena men han önskade att han sluppit bli 
mobbad.  

 Gunilla önskade att skolan skulle ha stoppat mobbingen som startade i årskurs 2. Då tror hon att 
hennes skolgång hade sett annorlunda ut för hon hade inga svårigheter i skolan från början. Flickan 
berättade hur hon blev utsatt för slag, puttar och fula ord och att man skrek fula ord efter henne på 
skolgården. Rektorn försökte agera i årskurs 6 men flickan var redan så trött och orkade inte stå emot. 
Hon valde att byta skola.  

 

5.5 Resultatsammanfattning 
 
• Några av elever upplevde att mobbingen som de upplevt tidigt i skolan, ledde till långvarig 

frånvaro och som sedan varit orsaken till att de senare fick svårigheter i matematik. 
 
• Några elever har upplevt inlärningssvårigheter i matematik tidigt i skolan och vilket sedan 

förstärkts av mobbing och hög frånvaro från skolan.  
 
• De flesta av eleverna upplevde att matematiken blev svårare ifrån årskurs 4 och i årskurserna 7-9 

blev det ännu svårare, abstraktare förklaringar och komplicerat lärarspråk. Matematiksvårigheterna 
resulterade i hög frånvaro för många av eleverna. 

 
• Hög frånvaro i årskurs 7-9 ledde till svårigheter i matematik. 
 
• De flesta har haft specialpedagogiska insatser i form av undervisning individuellt eller i särskild 

undervisningsgrupp.  
 
• Några önskar att särskild undervisning skulle ha skett på ett tidigt stadium och att grundskolan 

skulle ha påskyndat utredningar om bl.a. dyslexi.  
 
• Några elever önskade att skolan skulle ha ingripit tidigt vid mobbing.  
 

6. Diskussion 
I intervjuerna urskiljs tre grupper, de som har svårigheter från början i skolan, de som får svårigheter i 
början av mellanstadiet och några få elever som upplever att de får svårigheter för att de har för hög 
frånvaro i slutet av mellanstadiet och i hela högstadiet. Många av eleverna har utvecklat svårigheter på 
grund av att de upplevt mobbing. Mobbingen har bidragit till att de inte orkat ta till sig kunskap på 
lektionerna. De berättade hur svårt det varit att koncentrera sig i skolan på grund av att mobbingen har 
”hängt över dem”.  
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Däremot att mobbingen påverkade eleverna så mycket att de slutade gå i skolan var en ny kunskap. 
Huvudsyftet med studien var inte att undersöka mobbing men detta  blev en ny kunskap som berörde 
starkt. Magne (1998) skriver om känslomässiga blockeringar och vad de kan leda till. Att utsättas för 
kränkande handlingar, kan göra att eleven blir distraherad och detta i sin tur leder till en blockering 
och därmed svårigheter i skolan.  

 I flertalet av intervjuerna pratar eleverna om hur de suttit på möten. Möten som skolan kallat till där 
eleven, vårdnadshavare, skolpersonal och ibland socialtjänsten har deltagit. Eleverna uttrycker att 
mötena inte har hjälpt dem. De ville ha hjälp med att stoppa den mobbing som pågick, återvända till 
undervisningen och få den undervisning som de har rätt till. Eleverna uttryckte frustration över” alla 
möten” och frågan ställdes om det skrivit åtgärdsprogram. Eleverna hade ingen kunskap om vad 
åtgärdsprogram var för något. Johan berättar om hur svårt det är att sitta på möten med alla vuxna. Hur 
man som elev och barn inte upplever att man vågar berätta vad man vill ha hjälp med. Han hade en 
önskan att bryta sitt tonårsmönster men förstod inte hur. Eleven blev deltagare i möten men inte 
delaktig i de beslut som fattas rörande hans studier och upplever inte motivation att förändra sin 
skolgång. Ahlberg (2001) påpekar att när elever befinner sig i sådana samtal har de olika personerna i 
mötet olika referenser, olika processriktningar när det gäller hur elevens frånvaro ska lösas. Eftersom 
mötesdeltagarna inte har samma riktning så leder det inte samtalet framåt, samtalet blir fruktlöst. 

 Bea, Gunilla och Hanna hade upplevt problem vid läsning och alltid tyckt att det var svårt. De har 
senare på gymnasiet fått diagnosen dyslexi. De är kritiska till grundskolan och anser att diagnosen 
skulle ha genomförts i grundskolan. Eleverna hade önskat utredning om dyslexidiagnos tidigare. Detta 
framkommer även som resultat i som resultat i Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007). Bea och 
Hanna berättade att den särskilda undervisningsgrupp de deltagit i har fått dem att arbetat med 
dyslexiprogram. Flickorna reflekterar över detta och påpekar att skolorna på tidigt stadium verkat 
misstänka att de hade dyslexi. I Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) beskrivs liknande 
eleverfarenheter och hur de eleverna välkomnade dyslexidiagnos men att de var kritiska till skolans 
organisation runt stödet de fick. Bea och Hanna hade även matematiksvårigheter. Både Malmer (2002) 
och Lundberg och Sterner (2009) anser att det finns faktorer som kan ge upphov till svårigheter både i 
läsningen och i matematiken. Det kan vara dåligt arbetsminne, låg intelligens, fonologiska problem, 
svårt med automatiseringen, och ADHD. Eleverna själva hade inte kopplat ihop svårigheterna i med 
matematik med dyslexi. 

 De elever som deltog i studien hade upplevt olika typer av svårigheter i matematik. Magne(1998) 
talar om särskilt utbildningsbehov i matematik och delar in svårigheterna i tre kategorier: generella 
utbildningsbehov, nedsättning av prestation i flera ämnen och nedsättning av prestation endast eller 
delvis i matematiken. Av de tre kategorierna kan endast en kategori med bestämdhet tillskrivas några 
av eleverna. De övriga eleverna kan skönjas i nedsättning av prestation i flera ämnen eller nedsättning 
av prestation endast eller delvis i matematiken men det är så många faktorer som spelar roll, bland 
annat den tidigare nämnda mobbingen. 

 Bea, Dag och Felicia kan tolkas ha generellt utbildningsbehov utifrån vad de berättade om vilka 
svårigheter de haft. De fyra eleverna som skulle kunna ingå i den kategorin deltog tidigt i 
specialpedagogiska grupperingar. De hade hjälp i många ämnen vilket är ett kännetecken för generellt 
utbildningsbehov enligt Magne(1998). De upplevde än idag svårigheter men ansåg att de oftast fått bra 
stöd i skolan. Men det fanns även stödinsatser som de ifrågasatte. Bea ansåg att hon haft bra 
specialpedagogisk hjälp i årskurs 1-6. Därefter började hon i en resursskola och hon var kritisk till den 
stödinsatsen. Malmer (2002) skriver hur koncentrations- och abstraktionsförmågan är viktig i 
matematiken och hur viktigt det är att få rätt undervisning på rätt inlärningsnivå. Bea och Dag 
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berättade hur de upplevde klasskamraterna som stökiga och hur svårt de hade att koncentrera sig. För 
Dag resulterade det i att han avvek från lektioner och flickan önskade mer undervisning hos 
specialläraren.  

 De frågeställningar jag haft i studien har berört matematikundervisningen och elevernas 
upplevelser av denna. Malmer (2002) påtalar hur viktigt det är att tidigt befästa matematikbegrepp och 
att begreppen skapas med hjälp av den språkliga kompetensen. I detta arbete är det viktigt med en god 
arbetsmiljö för eleven och att rutiner för uppföljning finns. Eleverna berättade om hur de upplevde det 
”ganska lätt” i de lägre årskurserna dvs. de hade motivation till skolarbete. Undervisningen upplevdes 
som individanpassad. En flicka (Anna) berättelse om lågstadiet kan tolkas som om den varit 
varierande och motiverande. När hon senare började på högstadiet blev förklaringarna för 
komplicerade. Det kan tydas som att eleven inte hade begrepp för att förstå den abstrakta matematiken 
och att undervisningen inte var anpassad efter hennes inlärningsnivå (Malmer, 2002). Eleven mötte 
senare en förstående pedagog på IV-programmet som gav henne feed-back på hennes räknande 
(Hodgen och William, 2006) och sam-talade med henne (Sjöberg, 2006) vilket båda är 
framgångsfaktorer i matematik.  

 De flesta av eleverna hade haft specialpedagogisk hjälp i form av undervisning individuellt eller i 
mindre undervisningsgrupp. Undervisningen i den mindre gruppen upplevdes av de flesta positivt.  De 
uttryckte positiva ord som lägre tempo, lättare arbetsmaterial, vågade fråga, direkt hjälp om man körde 
fast, trygghet. Dock var några elever (Anna och Bea) missnöjda med den specialpedagogiska hjälpen. 
De ansåg at den undervisningen inte var utvecklande för dem. Heimdahl Mattson och Roll Pettersson 
(2007) påpekar att detta kan vara en risk med särskild undervisningsgrupp liksom att undervisningen 
där är beroende av vilken utbildning pedagogen har.   

 

 En del av eleverna hade genomfört så kallade vändningar på gymnasiet. Johan anmärkte i intervjun att 
han ville berätta hur hans vändning gick till:  

 
    Ska du inte fråga om hur jag gjorde för att komma tillbaka  

    till skolan och började plugg igen? (Johan) 

 

Han ville berätta om vad det var som fick honom att ändra attityd och inställning till skolan. Ibland 
handlar det enligt Sjöberg (2006) om en mognadsprocess men framförallt handlar det om motivation 
för just den eleven att vilja något annat. När den inre lusten, motivationen tar vid så kan den 
känslomässiga blockeringen ge vika. Magne (1998) skriver att en blockering kan uppstå efter många 
misslyckanden. Johan pratade om hur han försökt närvara och komma tillbaka till undervisningen. 
Eleven berättade hur han upplevde frustration och misslyckande. Han uppfattade sig som sämre än 
sina klasskamrater som var på lektionerna och arbetade. När han skulle närma sig dem så kände kan 
ångest över att han var sämre för han var efter i ämnet. Den inre lusten uppstår när eleven bemöts av 
kunnig personal som lyssnar och förstår (Magne, 1998; Malmer, 2002). Eller när mobbningen 
försvinner ur livet så att man orkar. 

 Syftet med uppsatsen var att undersöka elevernas upplevelser av ämnet matematik i grundskolan. 
Genom de tre frågeställningarna gavs både ökad förståelse och kunskap om elevgruppen på IV-
program. Den allmänna kunskap som ges om eleverna är att de saknar betyg i matematik och att de har 
för få godkända betyg för att börja på ett nationellt program. Det som sällan lyfts fram är elevernas 
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olika upplevelser av vad som har bidragit till att de inte har de godkända betyg som krävs. Man kan 
inte bara ta förgivet att eleverna har inlärningssårigheter i matematik. Många av dem har mycket 
kunskaper men av olika anledningar så har de inte kunnat visa sina färdigheter i grundskolan. I 
intervjuerna framkom det att det var tio olika människoöden som bidragit till att just de inte nått 
godkänt i matematik i grundskolan.  

 Eleverna valde att ge av sig själva i intervjuerna, levde sig in i sina minnen och var angelägna om 
att försöka svara på frågorna. De specifika matematikfrågorna om vad som varit svårt i matematiken 
överskuggades av andra minnen. Tolkningen som görs är att uppleva mobbing i skolan ger så starka 
minnen att det påverkar hela livssituationen. En slutsats man kan dra är att det inte går att förutsätta att 
elever på IV-programmet har specifika svårigheter i matematik. Man kan bara notera att de har någon 
typ av svårighet. För att ta reda på roten till svårigheten så kan det krävas många samtal med eleven. 
De kan ha upplevt många händelser som har gjort att de misslyckats. Den kunskapen ska bli en 
ledstjärna för mig i mitt kommande yrkesliv som speciallärare.  
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                                                                                  Bilaga  

Intervjuguide     

 
Beskriver din tidigare erfarenhet av matematikundervisningen i grundskolan? 

Lågstadiet 

Mellanstadiet 

Högstadiet 

Byte av skola? 

Vad är du bra på/ sämre i matematiken? 

 

Beskriv när och hur du själv upptäckte att du hade svårigheter i matematiken 

Ålder 

Klass 

Hur blev det svårare? 

Varför blev det svårt? 

Koncentration?  

Matematikmaterial? 

 

Vilken hjälp fick du för att förstå matematiken bättre? 

I klassen? 

Hos speciallärare? 

Annan personal? 

Ingen hjälp? 

 

Vad skulle önskar du hade gjorts annorlunda för dig i grundskolan?  

Byta av klass/ lärare? 

Möte med föräldrar? 

Gå till liten grupp? 

Andra förklaringar? 

Fått mera tid? 
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