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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på hur fem elever och dess undervisande pedagoger 

har upplevt de extrastöd som eleverna har fått i de tidiga årskurserna i ämnet matematik. Upplever 

eleverna att dessa insatser har hjälpt dem i deras fortsatta matematikutveckling. Om eleven fortfarande 

är i behov av särskilt stöd samt om utformningen av stödinsatserna har förändrats. För att ta reda på 

detta har jag genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer av såväl pedagoger som elever. I 

likhet med flera forskare är det av stor vikt att rätt sorts stöd sätts in i de tidiga skolåren, samt att de 

låter eleverna vara delaktiga i de åtgärder som görs. Eleverna i denna studie känner inte att de har fått 

varit delaktiga i de beslut som har fattats kring deras matematikutveckling.  
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Förord  
Sommaren 2012 fick jag förmånen att följa med Svenska Kommuniteten för Matematik (SKM) till 

ICME12 (The 12th International Congress on Mathematical Education), en världskongress som hålls 

vart fjärde år. Det är tolfte gången som världskongressen går av stapeln och 2012 hölls kongressen i 

Seoul, Sydkorea. Flera tusen lärare och forskare från hela världen träffas för att ta del av den senaste 

forskningen, delta i spännande diskussioner och föreläsningar om pedagogiska frågor samt titta på 

läromedel m.m. I samband med denna resa förstärktes mitt intresse kring hur Sveriges arbetar med 

elever som är i behov av särskilt stöd i matematik. I Sverige kan läraren själv avgöra om han eller hon 

vill arbeta med en lärobok eller inte. I Sydkorea bestämmer regeringen vilken matematikbok som 

samtliga elever ska arbeta i det kommande året. Utifrån denna inspirerande och lärorika resa startades 

mina tankar kring att skriva denna studie.  

 

Att genomföra en studie av detta slag samtidigt som man arbetar har varit en stor utmaning. Det har 

varit lärorikt och spännande och jag har ställts inför många nya tankar och fundering kring 

matematikämnet men även kring min egen undervisning.  

Det finns många som jag skulle vilja tack, utan deras hjälp och engagemang hade jag aldrig kunnat 

genomföra denna studie.  

Först vill jag tacka de elever och pedagoger som har ställt upp och medverkat i denna studie. Jag vill 

samtidigt tacka den pedagog och elev som ställt upp som ”försökskaniner” i mina pilotintervjuer.  

Jag vill även tacka min familj och min bästa vän som har stått ut med mig under den tid som jag har 

genomfört denna studie. En tid som har varit fylld med många tankar och idéer och stundtals även 

frustration kring hur jag skulle hinna avsluta studien i tid.  

 

Stockholm, 10 maj 2013 

Malin Wikström 
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Inledning 

År 2009 deltog Sverige för fjärde gången i OECDs internationella studie PISA (Programme for 

International Student Assessment). PISA undersöker med hjälp av prov och enkäter 15 åriga elevers 

läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. De kunskaper och färdigheter som testas 

är nära relaterade till vardagslivet och kommer därmed ha betydelse i det vuxna livet. PISA studierna 

har väckt stor uppmärksamhet runt om i världen och för varje ny omgång som de genomförs har allt 

fler länder anslutit sig. 2009 deltog 66 länder i studien. Jämförande internationella studier så som 

PISA har bidragit till att den nationella bilden vidgas och berikas. Resultaten från studien har 

analyserats och diskuterats och i flera länder har den kommit att få olika konsekvenser i olika 

utbildningssystem. I Sverige har man konstaterat en försämring av kunskapsresultaten. Detta har 

resulterat i att man har analyserat och diskuterat konsekvenserna av reformerna på 1990-talet. 

Skolverket (2010) skriver i sin rapport ”Rustad att möta framtiden” att svenska elever uppvisar sämre 

matematikresultat jämfört med länder som Finland, Sydkorea och Schweiz.  

 

 

Fig. 1 visar 15-åringars medelvärde i matematik för respektive land i relation till Sveriges resultat 

på 494 poäng i PISA 2009 (Skolverket, 2010) 

 

Nästan var femte elev i årskurs nio har inte uppnått de nationella målen i matematik våren 2011. Detta 

är nästan en dubbelt så hög andel elever som inte når kunskapskraven i jämförelse med 2003 då 

mätningarna påbörjades (Skolverket, 2010).  

TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics Science Study) är i likhet med PISA ett 

internationellt projekt vars syfte är att belysa elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett 

internationellt perspektiv. Utöver att TIMSS studerar elevers kunskaper inom dessa två ämnen tittar de 

även på elevernas attityder till dessa ämnesområden och till undervisningen. TIMSS belyser hur 

undervisningen ser ut samt vad som karaktäriserar undervisningen i de olika länderna. 2011 deltog 
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mer än 300 000 elever i årskurs 4 och 8 från 50 länder i världen (Skolverket, 2012a). I likhet med 

PISAs resultat kommer TIMSS fram till att de svenska eleverna både i årskurs 4 och 8 presterar sämre 

jämfört med genomsnittet för elever i EU/OECD-länderna.  

 

 

Fig. 2 visar genomsnittliga resultat och fördelning i matematik för årskurs 8, för de länder som har 

presterat högst resultat. I likhet med PISA´s undersökning ligger Sydkorea, Finland och Japan i 

topp. (Skolverket, 2012a) 

 

Det kan upplevas som oroväckande att de svenska resultaten för årskurs 8 har försämrats markant om 

man tittar över hela perioden 1995-2011. Dock har försämringstakten avtagit sedan 2003, men Sverige 

är ett av fåtal länder som har haft en kontinuerlig resultatförsämring under hela 2000-talet. Norge och 

Danmark har däremot visat på en positiv resultatutveckling under hela perioden (Skolverket, 2012a). 

Finland ligger även i topp på dessa mätningar.  

Det som är intressant är att matematikkunskaperna varierar inom de olika delområdena. I årskurs 4 är 

svenska elever bättre på uppgifter inom datapresentation och sämre på uppgifter som handlar om 

taluppfattning, aritmetik samt geometriska figurer och mått. Svenska elever i årskurs 8 presterar i 

stället bättre inom områdena statistik och sannolikhetslära samt taluppfattning och aritmetik. I stället 

presterar de sämre inom områdena algebra och geometri (Skolverket, 2012a). Enligt TIMSS 

(Skolverket, 2012a) kan man inte läsa ut någon direkt skillnad mellan flickors och pojkars 

matematikresultat, de presterar i genomsnitt lika bra. Det som är slående är att flickor och pojkar är 

duktiga inom olika delområden. I årskurs 4 presterar pojkar i genomsnitt något bättre än flickor inom 
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delområdet taluppfattning och aritmetik. I årskurs 8 är däremot flickor något bättre än pojkar inom 

delområdet algebra, men i övrigt finns inga skillnader mellan könen (Skolverket, 2012a) 

Flera av de skolor jag arbetat på brukar ta del av både PISA- och TIMSS-rapporter. Utifrån dessa 

resultat brukar skolor analysera sina egna resultat i jämförelse med dessa resultat för att se hur de ska 

utveckla och arbeta vidare med matematikundervisningen.  

Sverige har de senaste två decennierna gjort stora satsningar på nationell nivå för att försöka vända 

den nedgående trenden av elevers matematikprestationer. Stora delar av projektpengarna har satsats på 

laborativt material samt uppbyggnad av matematikverkstäder (Skolverket, 2011a). Bara en mindre del 

av pengarna har gått till att höja pedagogernas didaktiska kompetens. De senaste åren har man 

konstaterat att allt fler elever lämnar grundskolan utan att betyg i matematik. Vilket medför att de inte 

har möjlighet att klara av fortsatta studier, de kan även få svårt att klara sig i vardagen då de inte har 

grundläggande matematiska färdigheter. 2009 var det 7,4 % (ca 8 600 elever) av alla elever i 

grundskolan som gick ut grundskolan utan betyg i matematik (Skolverket, 2011a).  

I varken PISA rapporten eller i TIMSS rapporten redovisas några specifika insatser som gjorts av 

Sverige för att förbättra resultaten hos de svaga eleverna. Däremot lyfter TIMSS upp att elevens 

socioekonomiska bakgrund har stor betydelse. Elever som har högutbildade föräldrar klarar sig i det 

stora hela bättre än elever med lågutbildade föräldrar. Detta är inget unikt för svenska elever utan det 

gäller generellt för elever i alla länder. Enligt en utredning från Skolverket (2012a) beror detta 

troligtvis på att föräldrar med hög utbildning känner till skolsystemet bättre, samt att de har lättare för 

att hjälpa sina barn jämfört med föräldrar med låg utbildningsnivå. Utredningen visar även att föräldrar 

med hög utbildning oftare ställer högre och större krav på skolan (Skolverket, 2012a).  

PISA-rapporten (2010) visar att de svenska elevernas resultat i mångt och mycket följer fördelningen 

inom OECD-länderna väl. Drygt en femtedel (22 %) av de svenska eleverna ligger under nivå 2, vilket 

även är genomsnittet för OECD-länderna. För att man ska ha tillräckligt med kunskap och kompetens 

för att fullvärdigt kunna klara av samhälls- och yrkeslivet bör man nå minst nivå 2. Om man jämför de 

högre nivåerna, så ligger Sverige något lägre än OECD-genomsnittet. 12 % av de svenska eleverna 

uppnår nivå 5 eller 6 vilket inte är någon nämnvärt stort skillnad med OECD-genomsnittet som ligger 

på 13 %.  

 

 

Fig. 3 I tabellen redovisas den procentuella fördelningen av elever på olika nivåer i matematik, för 

svenska elever samt för OECD-genomsnittet 2009 (Skolverket, 2010). 
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Om man tittar närmare på resultaten kan man se att andelen elever fördelade på de olika nivåerna 

skiljer sig avsevärt åt. Tittar man på de två högsta nivåerna varierar andelen från 1 % (Mexico och 

Chile) till 25 % (Sydkorea). Procentuellt är skillnaderna ännu större vid de lägre nivåerna. För nivå 1 

och under nivå 1 varierar resultaten från 8 % (Finland och Sydkorea) till 51 % (Chile).  

Sverige ligger inte nämnvärt under genomsnittet för OECD-länderna. Vad gör våra grannländer som 

inte vi för att ligga i topp.  

 

Utifrån den nedgående trenden i elevers matematikprestationer kan man ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv även fundera över vilka faktorer som kan vara avgörande för om en elev ska kunna lyckas i 

skolan.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur fem elever och deras undervisande pedagoger har 

upplevt det extrastöd som de har gett i de tidiga skolåren i ämnet matematik. 

 

Dessa frågeställningar ska jag besvara i studien:  

 Hur upplever eleverna att extrastödet såg ut i de tidiga skolåren? 

 Hur upplever pedagogerna att extrastödet såg ut i tidiga skolåren?  

 Hur och på vilket sätt upplever eleverna att de tidiga stödinsatserna har hjälpt dem i deras 

fortsatta skolgång? 

 Är eleverna nöjda med de stödinsatser som gjordes i de tidiga skolåren eller önskar de att de 

hade sett ut på något annat sätt. I så fall hur? 

 Kan eleverna se någon skillnad kring hur stödinsatserna såg ut för eleverna för 3 år sedan 

jämfört med hur det ser ut idag? 

 

Bakgrund och teoriram 

Tidigare forskning inom området  

Flera internationella studier har gjorts kring elevers upplevelser och uppfattningar kring så väl 

specialpedagogiska insatser som kring delaktighet i skolan vad gäller både skolarbete, planering samt 

upprättande av åtgärdsprogram.  
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Groth (2006) kommer i sin doktorsavhandling, Uppfattningar av specialpedagogiska insatser fram till 

att det kan vara av avgörande betydelse hur skolan utformar de stöd som elever i behov av särskilt stöd 

får. Groths har i sin studie tittat närmare på hur stödet ser ur på tre skolor i Norrbotten. Resultaten av 

elevernas upplevelser kring de specialpedagogiska insatserna skiljer sig något mellan skolorna 

beroende på hur skolorna har organiserat specialundervisningen samt vilket förhållningssätt som 

pedagogerna har. Sammanfattningsvis menar Groth (2006) att det specialpedagogiska stödet vad gäller 

gruppkonstellationer har påverkat elevernas självbild i negativ bemärkelse. Eleverna i studien är 

medvetna om sina svårigheter vilket bidrar till att de känner sig annorlunda och avvikande i 

förhållande till den stora gruppen i klassen. Dock bör poängteras att eleverna som får 

specialpedagogiskt stöd i det stora hela ser de specialpedagogiska insatser som bra för deras lärande.  

 

Elvstrand (2009) har fördjupat sig i elevers delaktighet i skolan i sin avhandling, Delaktighet i skolans 

vardag. I studien kommer hon fram till att eleverna i hennes studie endast är delaktiga i mindre beslut, 

så som vid klassråd. Eleverna kan då få vara med och bestämma vart de ska resa på klassresa samt 

komma på gruppnamn på olika gruppkonstellationer mm. Elvstrand (2009) menar vidare att det oftast 

är de högt uppsatta eleverna med hög status i klassen som får sin röst hörd. Pedagogerna i studien 

försöker ibland att kompensera detta genom att sätta de lite tystare eleverna i en egen grupp så att de 

ska få sina röster hörda eller att röstning genomförs blundande alternativt på papper. Eleverna i hennes 

studie berättar att de många gånger känner att läraren bjuder in till diskussion, men att pedagogen 

redan innan har tagit ett beslut i frågan. Flera elever i studien önskar att de skulle kunna få vara mer 

delaktiga i skolans olika beslut.  

 

Vad är matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter är ett stort och komplext begrepp som kan bero på flera olika orsaker. 

Matematik finns överallt och vi gör dagligen matematiska beräkningar för att kunna fungera i 

samhället. Adler (2001) menar att det är en färdighet och en mänsklig rättighet att kunna räkna och 

förstå matematik. En färdighet som kan komma att starkt påverka självbilden, den personliga 

utvecklingen och välbefinnandet i livet. För att en elev ska lyckas inom matematiken är det av vikt att 

eleven är motiverad och känner tillit till sin egen förmåga. Många gånger kan även pedagogen och 

dess pedagogik ha en avgörande roll, för att eleven ska våga och tro på sin egen förmåga är det viktigt 

pedagogen har en positiv förväntan på eleven (Magne, 1998). En av pedagogens viktigaste uppgifter är 

att väcka lusten och nyfikenheten till lärande (Bentley, 2011). Om man som pedagog kan väcka 

intresset och visa sin egen lust och nyfikenhet till ämnet så brukar det även kunna spegla av sig på 

eleverna.  
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Man brukar dela in matematiksvårigheter i två grupper, specifika räknesvårigheter och 

generella/allmänna matematiksvårigheter. Adler (2001) och Ljungblad (2003) delar upp dem i fyra 

svårigheter; akalkyli, dyskalkyli, pseudo-dyskalkyli och allmänna matematiksvårigheter. De olika 

formerna av svårigheter kräver helt skilda hjälpinsatser. Med andra ord måste man som pedagog vara 

väldigt flexibel i sin undervisning, då det inte finns något gemensamt ”recept” för alla 

matematiksvårigheter.    

 

Hur urskiljer man barn i behov av särskilt stöd i matematik 

Många skolor och kommuner använder sig av diagnostiska prov och tester som en del i kartläggningen 

av elevens kunskaper i matematik. Bentley (2011) menar att test och prov, endast ska vara ett 

komplement till intervjuer av eleverna. Test och prov visar bara att en elev inte kan lösa en uppgift i en 

specifik situation. Bentley (2011) menar att eleven skulle kunna ha den avsedda kunskapen men att 

uppgiften är utformad på ett sätt som gör att elevens kunskap inte kommer fram. Det kan vara så 

enkelt att eleven inte förstår ett ord/begrepp i uppgiften eller att eleven inte kan relatera till 

sammanhanget. Malmer (2002) för samma diskussion som Bentley. Hon menar att prov, tester och 

diagnoser bara ska ses som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Malmer menar att man 

som pedagog måste bestämma sig för vad man vill mäta med en diagnos samt vad man inte kan mäta 

med diagnosen innan man låter eleverna genomföra den. Vissa matematiska delar kan man inte mäta 

med hjälp av en diagnos, de delarna måste man observera eller diskutera med eleverna istället. Det kan 

t.ex. handla om att en elev ska beskriva innebörden i ett matematiskt begrepp. Enligt Malmer (2002) är 

det en fördel om det är samma person som genomför samt tolkar diagnosen, på så sätt kan icke 

mätbara faktorer vägas in. Malmer (2002) menar att många pedagoger ute på skolorna önskar hitta ett 

tillförlitligt sätt för att kunna påvisa elevens bristande kunskaper så att de kan motivera att extra 

insatser behöver sättas in.  

De senaste decennierna har det blivit vanligare att skolor och familjer väljer att titta närmare på 

elevens svårigheter. Det har resulterat i att allt fler elever har utretts och fått en diagnos (Skolverket, 

2008). Malmer (2002) menar att varken lärare, elev eller vårdnadshavare enbart är hjälpt av att en 

diagnos ställs. Det viktiga är att kunna tyda och tolka den information som en diagnos ger så att rätt 

resurser/åtgärder ska kunna sättas in: 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper//…// En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen 

ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas 

till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har 
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ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2011b, s. 8).  

 

Enligt PISA´s (Skolverket, 2010) undersökning kan man inte urskilja några större skillnader mellan 

pojkars och flickors matematikresultat. Detta är viktigt med tanke på att Sverige ska erbjuda en 

likvärdig utbildning. I samtliga OECD-länder förutom Sverige är pojkars uppmätta medelvärde högre 

än flickors. Sverige är det enda landet där flickor i genomsnitt presterar två poäng bättre än pojkar, 

denna skillnad är så liten att den inte är signifikant.  

 

Specifika räknesvårigheter 

Specifika räknesvårigheter innebär att man har svårigheter inom den grundläggande räkneläran i likhet 

med elever som har dyskalkyli. Eleven är mycket ojämn i sina prestationer, det som fungerade för fem 

minuter sedan kan sekunden efter vara bortglömt. Många av dessa elever kan även i de senare 

årskurserna fastna i strategier med fingerräkning, även i det lägre talområdet 0-20 (Adler, 2001).  

En gemensam nämnare för specifika räknesvårigheter är svårigheten i att snabbt kunna tolka och 

tillgodogöra sig siffror, tal och antal i skilda situationer (Adler, 2001). Detta är en av delarna som man 

testar i diagnosmaterialet Förstå och använda tal – en handbok (McIntosh, 2008) då diagnoserna 

genomförs på tid för att se om eleven har automatiserat sina kunskaper. Det är bland annat utifrån 

elevernas testresultat på detta material som jag tillsammans med kommunens matematikutvecklare har 

valt ut skolorna för denna studie. För att sedan i samråd med läraren välja ut eleverna. Elever med 

specifika svårigheter har sällan svårigheter inom ett specifikt räknesätt, utan det handlar om en 

svårighet där olika svårigheter samspelar med varandra. Detta gör att svårigheterna skiljer sig åt från 

elev till elev.  

Adler (2001) och Löwing (2006) menar att pedagogen måste agera snabbt om man märker att en elev 

uppvisar svårigheter i matematikutvecklingen. Det första som pedagog bör göra är en grundlig och 

utförlig kartläggning av orsakerna till matematiksvårigheterna. Det är viktigt att pedagogen fokuserar 

på hela lärsituationen så att man kan sätta in rätt åtgärder. Vad har eleven för styrkor, vad fungerar bra 

för eleven och vad fungerar mindre bra. Ahlberg (1995) tycker i likhet med Löwing (2006) att man 

kritiskt måste våga granska sig själv som pedagog, vad har man gjort för att anpassa undervisningen 

för eleven. De menar även att man måste ha med eleven i kartläggningsprocessen. Eleven måste själv 

försöka sätta ord på det som är svårt (Adler, 2006). Adler (2006) menar att det är viktigt att man bryter 

ner målen till elevens nivå och att man sätter upp små, små delmål som eleven kan klara av. Desto fler 

mål som eleven uppnår kommer även elevens självförtroende och självtillit att öka. I NCM´s rapport 

(2001) kan man läsa att bara 30% av eleverna som lämnar grundskolan känner sig säkra när de ska 

göra matematiska beräkningar.  
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Om skolan inte sätter in rätt insatser i tid kan det eventuellt få förödande konsekvenser för ett antal 

elever. Skolverket kom i sin studie Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2001) fram till att många skolor avvaktar de första skolåren med att sätta in extra resurser 

då de eventuellt kan vara en mognadsfråga hos eleven. Studien visar att flertalet av eleverna som 

skolorna var oroliga för i de tidiga skolåren fortsatte att ha svårigheter i de senare skolåren. 

Matematikämnet är ett ämne med hög status, då många förknippar det med intelligens (Adler, 2001; 

Ahlberg, 2005). Detta framkommer även i Skolverkets rapport, Lusten att lära,  

Den som är duktig i matematik uppfattas som en ”kompetent person” (Skolverket, 2003, s. 27). 

Om en elev har dåligt självförtroende i matematik kan det även att komma att avspeglas på övriga 

ämnen i skolan. Det är viktigt att poängtera att flertalet av alla dyskalkyliker är normalbegåvade, de 

har svårt att hantera tal och siffror tillräckligt snabbt. Det har inget med begåvning och intelligens att 

göra, i likhet med elever som har dyslexi (Adler, 2006).  

Adler (2001) och Ljungblad (2003) menar att man måste skilja mellan de olika grupperna för 

matematiksvårigheter. Det finns elever som har tankemässiga resurser att lyckas bra i matematik, men 

som ändå får svårigheter. Eleven känner sig ofta otillräcklig och svagbegåvad. Varje gång som eleven 

möter på en svårighet tar den det som ett misslyckande, vilket kan leda till ett försämrat 

självförtroende som i sin tur leder till att självtilliten kan försvinna helt. Eleven är övertygad om att 

han/hon inte kan bli duktig i matematik. Det som från början kan ha varit allmänna 

matematiksvårigheter kan senare komma att utvecklas till känslomässiga blockeringar (Ljungblad, 

2003). 

Generella/allmänna matematiksvårigheter är något som drabbar en större grupp. Det är många olika 

faktorer som kan ligga till grund för dessa svårigheter. Många gånger ligger brister i den 

grundläggande pedagogiken till grund för dessa svårigheter. Undervisningen måste utgå från elevens 

förkunskaper och präglas av variation och kommunikation på rätt abstraktionsnivå.  Detta är en 

förutsättning för att eleven ska kunna utveckla en matematisk förståelse, begreppsutveckling samt 

goda matematiska strategier (Ljungblad, 2003; Löwing, 2006) 

Problem och svårigheter med den matematiska utvecklingen kan även bero på läs- och 

skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter. Skolan måste i likhet med både Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1994) och Lgr 11 (Skolverket, 2011b) anpassa undervisningen och göra 

matematiken tillgänglig för alla elever. 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 4) 
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Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2011b, s. 8)  

 

De elever som gång på gång misslyckats i den matematiska utvecklingen riskerar att få ett nedbrutet 

självförtroende, som i sin tur kan leda till minskad motivation och tilltro till sin egen förmåga 

(Ljungblad, 2003).  

Det är först när man har förstått hur eleven tänker som man kan hjälpa eleven att komma vidare i sin 

utveckling. Ett dåligt självförtroende i matematik, kan även färga av sig till andra ämnen och i 

förlängningen till och med påverka livet i stort. För många elever går det så långt att de inte ens vill 

försöka lösa en uppgift då de inte har tilltro till sin egen förmåga (Bentley, 2011). Ahlberg (2005) 

menar att det är viktigt med en bra, öppen och god organisation på skolan, samt att det finns ett nära 

samarbete mellan de som arbetar med eleverna. Hon poängterar även vikten av att våga granska och 

utvärdera den egna verksamheten för att se vad man kan förändra och utveckla till det bättre. 

 

Faktorer som kan påverka elevernas prestationer 

i matematikämnet 
Den svenska grundskolan kännetecknas av en formellt sammanhållen undervisning. Den 

decentraliserade läroplanen lämnar stort utrymme till att organisera och genomföra undervisningen så 

måluppfyllelsen blir så bra som möjligt. Under detta avsnitt kommer jag att lyfta flera faktorer som 

kan påverka elevernas prestationer i matematikämnet.  

 

Delaktighet och inflytande 

I Lgr11 står det under elevernas ansvar och inflytande: 

 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 

elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 

arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 

inflytande över utbildningen (Skolverket, 2011, s. 9).  

Läraren ska se till så att alla elever utifrån ålder oh mognad får vara delaktiga och påverka arbetssätt 

och arbetsformer i skolan. Utöver detta ska eleven även få möjlighet att utveckla sin inflytande 

förmåga samt få möjlighet att delta i planeringen av undervisningen enligt Skolverkets allmänna råd 

(2008).  
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Dysthe (1996) kommer i sin undersökning, Det flerstämmiga klassrummet fram till att elevernas 

engagemang generellt ökar om eleverna är insatta i de mål som de ska sträva efter att uppnå samt om 

de får vara med och sätta upp nya mål. Hon poängterar att det är av stor vikt att pedagogen förklarar 

för eleven när han/hon kan komma att behöva använda sig av de kunskapsmål som de arbetar mot 

(Dysthe, 1996). Om eleven får förståelsen för det menar Dysthe att det även kan påverka elevens 

motivation och nyfikenhet i positiv riktning. Alla elever i skolan behöver ha en god överblick över så 

väl mål som metoder, dock kan en del elever behöva mer stöd och hjälp i detta än andra (Dysthe, 

1996). 

   

Ahlberg (2001) menar att elevens skolsituation många gånger fungerar bättre om skolan har ett nära 

samarbete med eleven och att de tillsammans försöker fina strategier så att eleven vågar ta egna 

initiativ och ett eget ansvar. Hon menar vidare att om en elev känner sig delaktig så ökar det även 

elevens motivation vilket bidrar till ökad kunskapsinhämtning. Dock ställer sig Ann tveksam till hur 

detta arbete i praktiken fungerar ute på skolorna. Vidare menar Ann att det är viktigt med den muntliga 

dialogen mellan elev och pedagog för att eleven ska känna sig delaktig. Samtidigt poängterar hon 

vikten av att samtliga pedagoger ute på skolorna har en kontinuerlig dialog kring hur de arbetar med 

eleverna för att de ska känna sig delaktiga samt att de känner att de har möjlighet att påverka 

undervisningen och dess upplägg.  

 

Groth (2007) skriver sin doktorsavhandling, Uppfattningar om specialpedagogiska insatser –aspekter 

ur elevers och speciallärares perspektiv att elevens självförtroende och självbild är av central 

betydelse för elevens lärande, men även för det sociala deltagandet. Om eleven tror på sin egen 

förmåga inom ett område så kan det många gånger sprida sig vidare till andra områden/ämne. Om en 

elev istället har en negativ självbild är det lätt att den även påverkar inlärningsprocessen negativt. 

Groth (2007) menar vidare att om en elev inte litar på sin förmåga så blir eleven många gånger passiv 

och utvecklas därmed inte fullt ut. 

 

Språkliga och kulturella erfarenheter 

Malmer (2002) poängterade redan i slutet av 1990-talet att elevens språk och språkutveckling kan vara 

av avgörande betydelse för elevens matematikutveckling. Hon menar att många barn saknar 

existerande ord för att kunna berätta hur de tänker när de ska lösa ett matematiskt tal eller problem. 

Många gånger använder eleven ord som de inte förstår, ord som de tror att läraren vill höra. Med andra 

ord beskriver eleven inte sina faktiska kunskaper, utan eleven beskriver de han tror att läraren vill höra 

(Malmer, 2002). Malmer (2002) menar att detta försvårar kartläggningsprocessen av elevens 

kunskaper, vilket i sin tur försvårar pedagogens uppgift att hjälpa eleven vidare i dennes 
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matematikutveckling. Hodgen och Wiliam (2011) menar att pedagogen måste utgå ifrån de begrepp 

som eleven redan behärskar och sedan bygga vidare på dem. Språket är en viktig faktor för att 

eleverna ska kunna utvecklas inom matematikämnet. Enligt Ollerton & Watson (2001) är den 

viktigaste språkliga kommunikationsutvecklingen den som sker mellan elev och pedagog. De 

poängterar vikten av att pedagogen använder sig av ett begripligt och korrekt språk som eleverna 

förstår.  

 

//..// samtal är en effektiv väg att utveckla de matematiska förmågorna. Att både läraren och 

eleven är aktiva i samtalet är av stor vikt för ett matematiklärande med processen i centrum 

(Skolverket, 2012b, s. 17 ) 

 

Undervisningen behöver inte ske en till en, utan den kan även ske i mindre grupp. Hodgen & Wiliam 

(2011) och Löwing (2006) menar att det är viktigt att pedagogen använder sig av korrekta matematiska 

begrepp och termer som är på elevens nivå. För att eleven ska fortsätta att utveckla sitt matematiska 

språk är det viktigt att pedagogen dagligen kommunicerar med eleven med ett korrekt matematikspråk. 

Det är även av vikt att eleven får möjlighet att kommunicera så väl med pedagoger som elever. Dock 

är det viktigt att denna kommunikation till en början sker när en pedagog är med så att pedagogen ser 

att eleven kan använda sig av korrekta begrepp och termer. Om inte, måste pedagogen förklara och 

förtydliga dessa begrepp så att eleven inte lär in sig dem på ett felaktigt sätt.  I östländerna har 

begreppsförståelsen en mer central plats i undervisningen än i västländerna (Bentley, 2011).   

 

Misstag betraktas annorlunda i de ostasiatiska länderna. Ett misstag som en elev har gjort 

uppfattas där som ett tecken på en pågående inlärningsprocess. Eleven brottas med sin förståelse, 

men har inte nått ända fram ännu (Bentley 2011, s. 71).  

 

Malmer (2002) menar att många barn redan vid skolstart har ett bristfälligt språk. För att råda bot på 

dessa brister har många förskolor startat med olika former av språklig träning. Enligt Malmer (2002) 

är dessa satsningar den bästa investeringen som förskolor kan göra för dessa elever. Malmer (2002) 

ställer frågan hur det kan komma sig att språkutvecklingen hos många barn har blivit sämre? En 

bidragande anledning enligt Malmer (2002) tros var att de vuxna pratar mindre med sina barn. Idag 

tittar barn på TV och spelar TV-spel i större utsträckning än för bara ett tiotal år sedan. För att ett barn 

ska kunna utveckla språket krävs det att det görs i ett socialt samspel. Det går inte att kompensera med 

något annat (Malmer, 2002).   

Enligt Lgr 11, ska undervisning i matematik ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  
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• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 

beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011, s. 63). 

 

I samtliga fem förmågor ska eleven använda sig av sin språkliga förmåga, vilket är ytterligare ett 

belägg för att språket är av avgörande betydelse i dagens skola.  

TIMSS har i sin rapport tittat närmare på om föräldrars ursprung har betydelse för elevens 

matematikutveckling. Elever som är födda i Sverige med minst en svenskfödd förälder presterar i 

genomsnitt bättre än elever som är födda utomlands eller som har utlandsfödda föräldrar (Skolverket, 

2012a). Enligt Bentley (2011) har språkliga och kulturella erfarenheter en stor betydelse vid inlärning 

av talsystemet och aritmetiska fakta. Barn med annat modersmål än svenska kan vara vana vid att 

uttrycka siffror i ett tal i en annan ordning än vad vi gör på svenska. Det svenska notationssystemet är 

inte helt logiskt, arton skrivs i omvänd ordning mot vad de läses, med entalet före tiotalet, medan de 

på t.ex. franska skrivs som det låter, dix-huit (tio-åtta).  

För flera elever kan textuppgifter i matematiken vara svåra och ställa till med problem på grund av hur 

textuppgifterna är utformade. Så här kan det stå i en matematikbok:  

Bestäm arean av… 

Formuleringen av textuppgifter kan många gånger ställa till med svårigheter för elever, framför allt för 

elever som är tvåspråkiga. Varför använder sig författarna till böckerna av begreppet bestäm arean? 

Får eleven själv bestämma arean på figuren?  

För att inte ställa till med språkliga problem/förvirringar borde uppgiften i stället formuleras på 

följande sätt:  

Beräkna arean av…  eller räkna ut arean av…  

Om författarna till böckerna uttrycker sig på det här sättet istället så förstår fler elever att de ska 

använda sig av alla information i uppgiften och att det då inte själva får bestämma arean utan att de 

måste använda sig av all information när de ska lösa uppgiften. 

 

Klasstorlekens betydelse och undervisningens upplägg 

Bentley (2011) menar att det finns tre olika sätt att organisera undervisningen; helklassundervisning, 

smågruppsundervisning och handledd undervisning.  

På 1980-talet debatterades klasstorlekens inverkan på elevernas prestationer ibland annat USA, detta 

resulterade i att flera forskningsprojekt startades. Ett flertal av projekten kunde man inte utvärdera med 
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ett tillförlitligt resultat då flera av projekten startades utan större eftertanke. Det är väl känt från 

tidigare forskning att lärarens kompetens och erfarenhet är den faktor som påverkar elevernas 

prestationer mest (Mosteller, 1995).  

 

Forskningen visar entydigt att lärarkompetens är den enskilda faktor, som har störst inverkan på 

elevernas prestationer. (Bentley, 2011, s. 29) 

 

Ett av de mest omtalade projekten är STAR (Student Teacher Achievement Ration) som pågick i fyra 

år i Tennessee i USA. Elever i de tidiga skolåren och lärare placerades slumpmässigt i två olika 

klasstorlekar. Detta för att neutralisera påverkan av lärarkompetensen. I den mindre klassen gick det 

13-17 elever och i den större klassen 22-26 elever. Det fanns två varianter på den större klassen, en 

med enbart en lärare och en annan med en lärare och en lärarassistent, där lärarassistenten inte hade 

någon pedagogisk utbildning.  Varje år genomfördes mätningar av elevernas kunskaper. Resultaten var 

tydliga, de större klasserna med eller utan assistent presterade likvärdiga resultat. Utifrån det kan man 

säga att assistentens inverkan på resultaten var obetydlig. De små klasserna hade en högre 

kunskapsnivå i förhållande till de andra klasserna, något som år efter år även förstärktes. Lärarna i de 

mindre undervisningsgrupperna hade lättare att individualisera och följa upp elevernas 

kunskapsutveckling, då de inte hade lika många elever. De fick även in läroplaner och kursplaner i 

undervisningen på ett större sätt än i de större grupperna. Resultaten visade att elever i de mindre 

grupperna lärde sig mer, av etiska skäl kunde STAR-projektet inte fortsätta då föräldrarna ville flytta 

sina barn till de mindre grupperna. Projektet avslutades efter fyra år och samtliga elever placerades i 

normalstora klasser. Efter några år startades ett uppföljningsprojekt, Lasting benefit study. 

Uppföljningsprojektet visade att fördelen för eleverna som hade gått i en mindre klass under de fyra 

första åren kvarstod under hela grundskolan. Resultaten för dessa elever förbättrades år efter år jämfört 

med eleverna som hade gått i de större klasserna (Mosteller, 1995). Med andra ord visar detta projekt 

att det är av vikt att sätta grunderna i de tidiga skolåren, tidiga insatser ger resultat även på lång sikt. 

Dock är det viktigt att pedagogerna lägger upp undervisningen så att den passar och gynnar den 

mindre gruppen.  

Nivågrupperingar har varit och är fortfarande vanliga i den svenska skolan. Eleverna testas av och 

placeras i olika grupper efter sina resultat (Bentley, 2011). 30 % av de svenska eleverna i TIMSS 

studie (Skolverket, 2012a) går i nivåindelade matematikgrupper. Slavin (1998) menar att elever som 

går i lågpresterande grupper lätt kan bli stämplade. I dessa grupper saknas även duktiga elever som 

många gånger kan verka som ett dragplåster. Slavin (1998) menar att nivågrupperingar inte leder till 

förbättrade elevprestationer. Lärare som undervisar i nivåindelade klasser är huvudsakligen positiva 

till detta sätt att organisera undervisningen. De menar att detta undervisningssätt underlättar 

planeringen av undervisningen, men även att de gynnar de svagpresterande eleverna. Internationella 
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studier visar dock att resultaten av de nivåindelade klasserna är små eller inga alls. Detta gäller även 

åldersblandade klasser och åldersintegrerad undervisning (Bentley, 2011). 

 

Elevens inställning och självförtroende 

McIntosh (2008) tycker att skolan bör utgå ifrån de som eleven kan och sedan koppla samman det med 

de som eleven ska utveckla. Som pedagog bör man utgå från kontexter som ligger nära elevens 

vardag, eftersom det kan öka såväl motivation som förståelse hos eleverna. Tangen (2009) menar att 

lärare som uttrycker intresse för elevens emotionella behov och personliga liv har lättare att få hjälpa 

dessa elever vilket även kan bidra till att elevens självförtroende ökar. Pedagoger som tar sig tid till att 

lyssna på eleverna brukar uppfattas som varma och engagerade, vilket i sin tur skapar en trygghet och 

ett välbefinnande hos eleverna (Tangen, 2009).   

 

Enligt TIMSS (Skolverket, 2012a) har elever i årskurs 4 en mer positiv inställning till matematikämnet 

än elever i årskurs 8. Eleverna i årskurs 8 har gått längre tid i skolan och har därmed även kunnat möta 

på fler motgångar i ämnet. Flera elever har även hunnit bli skoltrötta och har hittat andra intressen som 

tar över. Det som är intressant är att svenska elever har ett bra självförtroende och vilja att lära sig 

matematik i ett internationellt perspektiv (Skolverket, 2012a). Detta är ännu tydligare för de elever 

som får stöd hemifrån, dessa elever värderar även matematikämnet som ett av de viktigaste i skolan.  

 

Elevernas erfarenheter från hemmiljön, samt föräldrarnas möjlighet att hjälpa sina barn att lösa 

matematiska uppgifter på ett liknande sätt som i undervisningen, är avgörande för barnens 

prestationer i skolan (Bentley, 2011, s. 41). 

 

Groth (2006) lyfter upp den kritiska aspekten om att elever som har stöt på svårigheter och hinder flera 

gånger i skolan kan förlora tron på sin egen förmåga både i det ämne som eleven har svårt i men även i 

övriga ämnen i skolan. Vidare menar Groth (2006) att elever som i ett tidigt skede blir utsatta för 

misslyckanden och negativa värderingar har en tendens att bli känsligare för andras värderingar än de 

elever som tidigare inte har blivit utsatta. Elever som inte når upp till kunskapskraven som ställs i 

skolan kan uppfattas som avvikande i andras ögon. Groth (2006) menar att omgivningens syn på krav 

och värderingar påverkar individen och dess självuppfattning i stor grad. Elever som har fått 

specialpedagogiskt stöd har många gånger en lägre tilltro till sin förmåga än elever som inte har fått 

specialpedagogiskt stöd (Groth, 2006). 
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Lärarens kompetens 

Svenska lärare som undervisar i matematik har ofta lång arbetslivserfarenhet och i högre grad 

lärarutbildning med inriktning mot matematik i jämförelse med flera länder i EU/OECD (Skolverket, 

2012a). Enligt Bentley (2011), Löwing (2006) och Malmer (2002) är lärarens kompetens den faktor 

som påverkar elevernas prestationer mest. I den ingår utbildning och erfarenhet, den påverkas även 

positivt av fortbildning. Den svenska skolan har det senaste decenniet satsat stora pengar på 

uppbyggnad av matematikverkstäder med laborativt material. Dessa satsningar hjälper föga om inte 

pedagogerna har rätt kunskap. Man kan ställa sig frågande till varför som Sverige har valt att satsa på 

dessa områden, när forskningen säger att det effektivaste sättet att förbättra matematikundervisningen 

är att satsa på fortbildning. 

 

Fortbildning av lärarna är ett av de bästa sätten att förbättra elevernas prestation (Bentley, 2011, 

s. 35) 

 

I Sverige används läroboken som basmaterial för matematikundervisningen i högre grad än i 

EU/OECD (Skolverket, 2012a). Detta lyfts även i rapport Lusten att lära med fokus på matematik:  

 

Läroboken ges av många lärare tidigt en central roll i matematik. För en del lärare, och följaktligen 

också för deras elever, har det inneburit en positiv utveckling av matematikundervisningen men 

det handlar i hög grad om hur boken används (Skolverket, 2003 s. 18) 

 

Enligt Bentley (2006) är det av vikt att samtliga pedagoger som på ett eller annat sätt undervisar i 

matematik har fortbildning inom ämnet. Många skolor har hjälp ifrån fritidspedagoger/assistenter 

under lektionerna. Det är därför viktigt att även dessa får möjlighet till fortbildning inom 

matematikämnet för att kunna hjälpa eleverna på ett matematiskt korrekt sätt.  NCM har börjat erbjuda 

fritidspedagoger utbildning inom ämnet för att öka måluppfyllelsen (Nygren, 2011).  

 

Läromedel och beräkningsstrategier 

Matematikboken utgör för många elever en stor del av matematikundervisningen. Undersökningar 

visar att ca 75-80 % av matematiklektionerna används till att räkna i matematikböckerna (Lendahls & 

Runesson, 1996). Fram till 1992 var det Statens institutions uppgift att granska alla läromedel. Idag 

ligger den uppgiften på Skolverket. Skolverket ansvarar för att granska skolans kvalitet och i den 

uppgiften ingår även läromedelsgranskning. Flera läromedelsförlag producerar läromedel på löpande 

band och gör allt för att övertyga skolorna om att köpa just deras läromedel. På skolorna är det 

arbetslaget, den enskilda läraren eller skolledningen som väljer vilken bok som skolan ska köpa in. I 
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Asien är det inte upp till varje skola att välja läromedel, där är det regeringen som väljer vilken 

matematikbok som samtliga skolor ska arbeta med under kommande år. I och med att det är 

regeringen som bestämmer läromedel bör de även vara granskade utifrån deras kunskapskrav.  2001-

2002 gjorde skolverket en satsning kring att granska Lusten att lära – med fokus på matematik 

(Skolverket, 2003). Dock fanns det inget fokus på hur matematikböckerna var upplagda samt vad de 

innehöll. Med andra ord så har det inte gjorts någon direkt läromedelsgranskning på snart 25 år.  

 

Aritmetiken är ett av de första och viktigaste områdena som eleverna utvecklar i skolmatematiken 

(Bentley, 2011). Ibland pratas det om skriftlig huvudräkning. Bentley (2011) menar att den inte finns. 

Enligt henne sker beräkningen skriftligt eller så sker den i huvudet utan papper och penna. Bentley 

(2011) har funnit att sju olika beräkningsstrategier används i svenska läromedel för aritmetiken. 

 

Stegvis beräkning 

 4 10 7 

37 – 16 = [16−> 20; 20 −>30; 30 −> 37; 4 + 10 + 7] = 21 

Kompensationsberäkning 

37 + 16 = [37 + 3 = 40; 40 +16 = 56; 56 -3] = 53 

Omgruppering 

6 + 7 = 6 + 6 + 1 = 12 + 1 = 13 

Transformationsberäkning 

Version 1: 37 + 16 = [37 + 3 +16 – 3 = 40 + 13] = 53 

Version 2: 64 – 27 = [64 – 4 – (27 – 4) = 60 – 20 – (23 – 20) = 40 – 3] = 37 

Talsortsberäkning 

Version 1: 37 + 16 = [30 + 10 = 40; 7 + 6 = 13; 40 + 13] = 53 

Version 2: 64 – 27 = [60 – 20 = 40; 4 – 7 = -3; 40 – 3] = 37 

Mixad beräkning: 64 – 27 = [60 – 20 = 40; 40 – 7 = 33; 33 + 4] = 37 

 

Flertalet av dagens läromedel går igenom flertalet av dessa metoder. För många elever kan det vara bra 

att få prova på olika metoder. För elever med svårigheter i matematik kan de lätt bli förvirrande då de 

blandar ihop de olika lösningsstrategierna, vilket kan leda till att deras uträkningar blir felaktiga, vilket 

även kan komma och påverka deras självförtroende. Löwing & Kilborn (2003) lyfter upp en annan 

problematik med dagens läromedel, de menar att den tydliga strukturen och de tydliga 

exemplen/genomgångarna av de olika räknemetoderna kan leda till att eleverna kopierar 

övningsexemplet genom att bara byta ut siffrorna i stället för att de läser uppgifterna och själva 
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funderar över vad som frågas efter i uppgifterna. Därmed är det inte säkert att eleven har förstått 

uppgiften, utan de löser uppgiften utifrån ett exempel, vilket gör att de har svårt att tillämpa kunskapen 

vid ett senare tillfälle.  

 

Diagnosmaterial 

Förstå och använda tal – en handbok, är ett diagnosmaterial som professor Alistair McIntosh (2008) 

har varit med och tagit fram i syfte att försöka kartlägga några av de kritiska punkter som eleverna 

måste förstå för att kunna utveckla sitt matematiska kunnande. Genom att låta eleverna genomföra de 

olika diagnoserna hoppas McIntosh att skolan ska kunna uppmärksamma vanligt förekommande 

svårigheter och missförstånd. Så att skolorna kan arbeta mer inom dessa områden, så att svårigheterna 

och missförstånden reds ut. För elever i behov av särskilt stöd ska samtliga uppgifter läsas högt för 

eleven. Detta för att det är matematikkunskaperna som ska mätas och inte elevens förmåga att avkoda 

texter. Handboken innehåller även konkreta exempel på hur läraren kan arbeta inom de olika 

områdena samt förslag på kompletterande intervjufrågor.   

 

Diamant är ett diagnosmaterial från Skolverket vars syfte är att hjälpa pedagogen att kartlägga vilka 

kunskaper som eleverna har inom de olika områdena. Tanken är att resultaten ska ligga till grund för 

hur pedagogen ska planerar och strukturerar upp undervisningen så att den ska passa alla elever i en 

klass/grupp. Samtliga diagnoser genomförs på tid för att se om eleverna har automatiserat 

kunskaperna. Materialet innehåller även muntliga diagnoser som görs i förskoleklass (Löwing & 

Fredriksson, 2009).  Ingenstans i materialet nämns det att pedagogen ska läsa uppgifterna för barn i 

behov av särskilt stöd.  

 

Utökad timplan i matematik 

Från höstterminen 2013 vill Regeringen utöka den garanterade undervisningstiden med 120 timmar. 

Skolverket har analyserat och kartlagt hur skolorna ska använda tiden på ett så effektivt sätt som 

möjligt. I kartläggningen har de kommit fram till att den vanligaste arbetsformen på 

matematiklektionerna är att eleverna sitter individuellt och räknar i sina matematikböcker samtidigt 

som läraren går runt och hjälper till. Enligt studien är det ovanligt att läraren knyter an undervisningen 

till samhället och till vardagliga händelser utanför skolan. Enligt Skolverkets rapport (2012b) Utökad 

undervisningstid i matematik behöver undervisningen bli mer varierad och bättre anpassad efter varje 

individ, men även efter gruppen som helhet. Skolverket rekommenderar att skolan ska använda en 

variation av läromedel, med inslag av laborativt material samt samtal. Skolverket hänvisar till 

universitetslektor Bentley och forskaren LiliAnn Kling Sackeryd som poängterar vikten av de 

pedagogiska samtalen (Skolverket, 2012b). Samtal/diskussioner är en effektiv väg för att utveckla de 
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matematiska förmågorna, dock krävs det att såväl pedagog som elev är aktiva. Förutom att ändra på 

undervisningsmetodiken måste skolorna arbeta för att identifiera de områden som elever har sämre 

resultat i. Till grund för detta kan bland annat PISA och TIMSS ligga. I de högre årskurserna läggs en 

del undervisningstid till att repetera, tid om skulle kunna frigöras till att låta eleverna arbeta med mer 

avancerad matematik. Dock bygger detta på att baskunskaperna är befästa i de lägre årskurserna. 

Bentley menar att om en elev inte förstår likhetstecknets innebörd så kan de blockera elevens fortsatta 

utveckling inom ämnet. Kunskapsluckor som uppstår i de tidiga årskurserna har en benägenhet att 

finnas kvar även när eleven blir äldre (Skolverket, 2012b).  

För att komma till bukt med detta genomför Skolverket flera satsningar för att stärka och öka lärares 

kompetens och stödja rektorers pedagogiska ledarskap. I höst kommer Matematiklyftet som en del i 

Lärarlyftet II att starta. Syftet är att ge lärare möjlighet att utveckla kvaliteten i sin undervisning 

genom kollegialt lärande med externt stöd. Samt utöka sin behörighet, genom studier i både 

ämnesteori och ämnesdidaktik (Skolverket, 2012b).  

Huvudmannen (kommunen eller friskolan) ansvara för att utbildningen följer skollagen. Om en skola 

bestämmer sig för att införa utökad undervisningstid måste rektorn tillsammans med huvudmannen se 

över hur undervisningstiden förläggs. Huvudmannen måste sedan följa upp och utvärdera vad 

utökningen av undervisningstiden får för resultat. Därför kan det komma att se lite olika ut mellan 

kommunerna.  

 

Metod 

Nedan kommer jag att presentera studiens undersökningsmetod, urval, bortfall och genomförande. Jag 

kommer även att föra ett resonemang kring val av metod samt etik och problematik i undersökningen.  

 

Val av metod 

Denna studie utgår ifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer av fem elever och två pedagoger 

(Bryman, 2011). Jag använder mig av intervjuer som metod då de oftast ger fylligare och mer 

detaljerade svar än vad t.ex. en enkät gör. Man har även möjlighet att ställa följdfrågor samt 

kontrollfrågor så att man vet att respondenten har förstått frågan rätt eller så att jag som intervjuare vet 

att jag har uppfattat respondentens svar korrekt. Om en respondent svävar iväg i sina svar har man 

även möjlighet att åter föra in samtalet på de områden som man önskar undersöka. Anledningen till att 

jag inte valde att använda mig av enkäter är flera. Dels för att några av de elever som jag valt att 
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intervjua har svårt att uttrycka sig i skrift, men även för att en enkät inte ger lika uttömliga svar 

(Bryman, 2011). Intervjuerna har spelats in med hjälp av en mobiltelefon. Om man bara antecknar är 

det lätt att viktiga fraser och uttryck går förlorade (Bryman, 2011). 

 

Jag har även samlat in åtgärdsprogram (ÅP), individuella utvecklingsplaner (UP) samt diagnosstatistik 

från materialen Förstå och använda tal (McIntosh, 2008) samt Diamant (Löwing & Fredriksson, 

2009) för dessa fem elever från årskurs 3.  

 

I denna studie kommer jag inte att göra någon kvalitativ innehållsanalys av elevernas åtgärdsprogram, 

IUP:er eller av diagnosstatistiken. Då jag i denna studie önskar ta reda på elevers och pedagogers 

upplevelser kring stödåtgärderna som gjorts för eleverna. Utifrån elevernas åtgärdsprogram och 

individuella utvecklingsplaner kommer jag endast att titta om det finns några mål eller åtgärder som är 

kopplade till elevens matematikutveckling. Anledningen till att jag har samlat i dessa är för att jag 

önskade att pedagogerna skulle plocka fram dessa dokument inför intervjuerna då jag ville att de 

skulle bli påminda som en del i förberedelserna inför intervjuerna.  

 

Det är av vikt att poängtera att det framförallt är elevens bild av extrastöd som jag vill undersöka. 

Dock tycker jag att det är av vikt att få reda på hur undervisningen i praktiken har sett ut kring 

stödundervisningen. Har det funnits extra stödundervisning: i vilken omfattning samt hur stödet hars 

sett ut?  

 

Urval 

Jag har valt att titta närmare på två skolor som ligger i samma kommun i mellersta Sverige. En av 

kommunens matematikutvecklare hjälpte mig att plocka fram sammanställningar över elevernas 

resultat från 2008 på matematikdiagnoserna från Förstå och använda tal (McIntosh, 2008) samt 

Diamant (Löwing & Fredriksson, 2009). Det finns en diagnos per årskurs och diagnoserna görs i 

skolår F-9 på kommunens samtliga grundskolor. Utifrån resultaten på diagnoserna valdes två skolor ut 

med hjälp av ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är enligt Bryman (2006) då forskaren initialt får 

kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för studien som sedan tipsar om andra som 

skulle kunna delta i studien. I dessa två klasser fanns det flera elever som presterade i den undre 

kvartilen på diagnoserna i årskurs 3, 2008. Det kan tyckas vara riskabelt att utgå ifrån diagnosernas 

resultat när jag har gjort mitt urval. Då diagnoserna inte behöver ge tillförlitlig bild över elevens 

matematikkunnande (Bentley, 2011). Därför förde jag även en dialog med elevernas pedagoger. Då ett 

krav även var att eleven inte skulle uppnå kunskapskraven i matematik i årskurs 3.  
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Solskolan är en F-9 skola som är byggd i slutet av 1950-talet. På skolan går det idag ca 440 elever och 

det är 65 anställda, varav en specialpedagog och en speciallärare. För några år sedan byggde skolan 

upp en matematikverkstad som användes flitigt de första åren. Idag används den mer sparsamt. 

Pedagogen beskriver skolan som en lugn och stabil skola med fina elever. De tre eleverna som jag har 

intervjuat säger att de trivs på skolan. Att skolan överlag är bra både vad gäller miljö, klasskamrater 

samt pedagoger.  

 

Höstskolan är en F-9 skola. Skolan har även en förskola kopplad till sig. På skolan går det ca 370 

elever och det är knappt 60 anställda, varav en speciallärare. Pedagogen beskriver skolan som en liten 

och gemytlig skola där alla känner alla. De två eleverna som jag har intervjuat tycker att skolan är bra, 

men att flera i klassen har uttryckt en frustration kring att de har varit tvungna att byta pedagoger flera 

gånger de senaste åren. Detta är inget som pedagogen lyfter upp och berättar om i intervjun. 

De båda skolorna är väldigt lika varandra, både i omfång av antal elever och pedagoger. 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) och Kavle (2009) är det viktigt att man informerar 

och planerar en samtalssituation i förväg. Därför skickade jag hem ett personligt brev till de tillfrågade 

eleverna och dess vårdnadshavare där jag berättade vem jag är samt vad jag hade för syftet med 

studien samt att det var frivilligt att delta (Bilaga 1). Kvale & Brinkmann (2009) lyfter upp 

problematiken med intervjuer av skolelever, där han ställer sig frågande till om det är eleven eller 

elevens vårdnadshavare som godkänner att eleven får delta i studien. I denna studie gav samtliga 

vårdnadshavare sitt godkännande att låta deras barn delta i studien. En elev valde själv att inte delta i 

studien. Det kan ha funnits flera anledningar till varför som eleven inte ville delta i studien. Att eleven 

var blyg eller inte hade något intresse för att berätta om sina upplevelser kring stödundervisningen då 

detta kan vara känsligt. Därför ställdes inga frågor kring varför som eleven inte önskade delta i 

studien.  

I urvalet fanns ingen önskan om att få en jämn fördelning mellan könen då det inte var detta som jag 

önskade undersöka.  

 

Genomförande 

Jag började med att ringa och presentera mig för rektorerna på de båda skolorna. I samtalet berättade 

jag lite kort om mig själv samt att jag studerade till specialpedagog på Stockholms Universitet. 

Därefter berättade jag kort om min studie samt dess syfte. Jag bad att rektorn skulle fundera över om 

skolan med ett urval pedagoger och elever skulle kunna tänka sig delta i min studie. Efter drygt en 

vecka kontaktade jag återigen rektorerna för att höra om de ville delta i studien eller ej. När de hade 

tackat ja kontaktade jag de undervisande pedagogerna som rektorn hade tipsat mig om. Jag valde att 
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kontakta dem via telefon så att de även hade möjlighet att ställa frågor om studien. Efter drygt två 

veckor skickade jag ut ett mail till dem (Bilaga 2) där jag bad att dem att plocka fram IUP samt ÅP 

från årskurs 3 på de elever som hade tackat ja till att delta i studien. Detta för att jag ville att 

pedagogerna skulle friska upp minnet och bli påminda om vilken hjälp som dessa elever hade fått för 3 

år sedan.    

 

Elevens IUP och åtgärdsprogrammets andra del är allmänna handlingar (SFS 2010:800). Dock kan 

skolan motsätta sig att lämna ut dessa dokument om de på något sätt skulle kunna betraktas som 

integritetskänsliga genom till exempel beskrivningar eller värderingar av elevens personliga 

egenskaper. För att underlätta insamlandet av elevernas IUP och ÅP fick elevens vårdnadshavare i 

samband med om de tackade jag till att delta i studien även kryssa i om jag fick ta del av dessa 

dokument (Bilaga 1). Samtliga vårdnadshavare gav sitt samtycke till att jag fick ta del av dessa 

dokument och därmed kunde pedagogerna kopiera upp dessa till mig.  

På Höstskolan fick jag ta del av dessa dokument i samband med att jag kom ut för att genomföra mina 

intervjuer. På Solskolan valde jag att åka ut och hämta dokumenten en dag innan jag skulle genomföra 

mina intervjuer. Om jag hade velat granska och analysera dokumenten i denna studie hade jag valt att 

samla in denna information i god tid innan jag skulle genomföra mina intervjuer.  

Kommunens matematikutvecklare plockade fram klassammanställningar över elevernas resultat på 

Förstå och använda tal (McIntosh, 2008) samt Diamant (Löwing & Fredriksson, 2009) från 2008. Jag 

har valt att inte titta närmare på diagnosresultaten eller vilka uppgifter som eleverna har missat. 

Diagnosresultaten har bara varit en fingervisning till vilka elever som eventuellt skulle kunna delta i 

min studie.  

 

Intervjuer 

I samband med att jag förberedde mina intervjufrågor valde jag att genomföra två pilotintervjuer. En 

intervju med ett barn och en intervju med en pedagog. Bryman (2011) rekommenderar att man alltid 

ska göra en mindre pilotundersökning innan man genomför de riktiga intervjuerna. Detta för att 

säkerställa att intervjufrågorna fungerar och ger svar på de som man önskar undersöka (Bryman, 

2011). Jag upplevde att pilotintervjuerna flöt på bra samt att de gav svar på de frågor som jag önskade 

undersöka. Under pilotintervjuerna upplevde jag i likhet med Bryman (2011) vikten av att ge 

respondenten utrymme och tid till att fundera innan de svarade. Efter pilotintervjuerna valde jag att 

göra några mindre korrigeringar i mina intervjuguider (Bilaga 3 och 4). Jag kände i likhet med 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att det var viktigt att börja samtalen mer öppet. 

Intervjufrågorna har varit öppna och utformats så att de ska ge svar på syftet med studien. När man 

använder sig av öppna frågor ger man eleven och pedagogen möjlighet att fritt reflektera och uttrycka 
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sig. Under intervjuerna har jag behandlat varje elev och pedagog som den individ som de är. Detta 

medför att man inte kan ställa alla frågor på samma sätt. 

Innan jag genomförde elev och pedagogintervjuerna gick jag återigen igenom Vetenskapsrådets 

rekommendationer (2002). Det vill säga:  

 Syftet med studien. 

 Att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde tacka nej till att delta. 

 Hur informationen skulle användas samt att man i studien varken kan avläsa, namn, skola eller 

kommun? 

 Att intervjuerna skulle spelas in och att informationen skulle raderas när studien var färdig.  

 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon som låg på bordet. Ingen elev eller 

pedagog gav sken av att de upplevde mobiltelefonen som störande eller skrämmande och att de på så 

sätt blev hämmade i sina svar. 

 

Elevintervjuer 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är det viktigt att man väljer en lugn och välkänd 

plats då man ska intervjua barn. Detta för att barnen ska kunna koncentrera sig och inte tappa intresset 

under intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i ett välkänt grupprum för eleverna. Grupprummet var 

bokat under intervjuerna, vilket medförde att ingen kom in och störde.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) betonar även vikten av att inledningen på en barnintervju 

bör ta sin utgångspunkt i en för eleven känd situation eller upplevelse. Genom att samtala om något 

som man vet eller har upplevt tillsammans med eleven skapas förtroende mellan elev och intervjuare. 

För att uppnå detta valde jag att vara med på en lektion innan jag genomförde intervjuerna, detta för att 

jag eventuellt skulle kunna relatera till lektionen under intervjuerna. Jag följde Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) råd om att låta eleverna få berätta lite kort om sig själva alternativt om 

den lektion som jag var med på innan jag började med de intervjufrågor som jag önskade få svar på till 

min studie. Under intervjuerna har jag behandlat varje elev som den individ som de är. Detta medför 

att man inte kan ställa alla frågor på samma sätt till alla elever. Man måste även följa upp elevens svar 

på varierande sätt (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000). Som intervjuare har jag varit lyhörd 

och lyssnat in de som eleven har berättat samt använt ett för dem välbekant språk när jag har ställt 

mina intervjufrågor. Jag har även valt att nicka och ”hmma” för att visa att jag aktivt har lyssnat på 

eleverna. Vardera intervju tog ca 30-45 minuter att genomföra.  

 

Efter intervjuerna förde jag anteckningar på de delar som jag inte kunde få med, med hjälp av 

ljudupptagningen på mobilen. Det kunde vara ansiktsuttryck eller gester eller när en elev ville visa hur 
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han eller hon gjorde när de skulle lösa en matematikuppgift. Efter att jag hade intervjuat samtliga 

elever transkriberade jag dem. Enligt Bryman (2011) kan man vid transkribering välja att skriva om 

talspråket till skriftspråk då det är lättare att läsa. Jag har dock valt att inte göra detta, då jag tycker att 

elevernas svar blir tydligare och mer trovärdiga om jag använder deras egna ord. Transkriberingen var 

tidskrävande och en mödosamprocess då eleverna ibland använder sig av ett ungdomligt talspråk. 

Under transkriberingen utkristalliserades de olika temana som jag har använt mig av i resultatet och 

diskussionen.   

Pedagogintervjuerna  

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att man genomför intervjuer på en lugn, trygg och ostörd plats där 

den som blir intervjuad inte behöver oroa sig över att någon annan ska höra vad de säger. Därför 

genomfördes intervjuerna efter pedagogernas önskemål om tid och plats. De båda pedagogintervjuerna 

genomfördes i ett grupprum på vardera skola. För att vi inte skulle bli störda satt jag upp en lapp på 

dörren där det stod att vi inte ville bli störda.  

Innan jag började intervjuerna var jag noga med att poängtera att jag inte ville granska pedagogernas 

arbete kritiskt utan att jag ville undersöka hur arbetet kring dessa fem elever hade sett ut ute på 

skolorna.  

 

När jag intervjuade pedagogerna valde jag att följa Kvale & Brinkmanns (2009) råd om att inte börja 

intervjuerna med de direkta frågor som jag önskade få svar på. I stället fick den som intervjuades 

möjlighet att mer öppet beskriva hur den arbetade på skolan samt hur länge de hade arbetat som lärare. 

Båda intervjuerna spelades in via en mobiltelefon och tog ca 45 minuter vardera. Efter intervjuerna 

följde jag Brymans (2011) råd om att anteckna några ord om hur intervjun hade gått. Om 

intervjupersonen var nervös eller hade uppfattats som hämmad i sina svar samt om vi hade blivit 

störda under intervjun. Jag upplevde att de båda intervjuerna var avslappnade och flöt på bra och att 

inget har påverkat intervjusvaren. I nära anslutning till intervjutillfället transkriberades intervjuerna. 

Samtliga intervjuer skrevs ner, vid de tillfällen som det var svårt att höra vad respondenten sa har jag 

följt Brymans råd och skrivit ”?” istället för att gissa vad de sa. Några mindre justeringar har även 

gjorts under transkriberingen, talspråk har ändrats till skriftspråk för att intervjuerna skulle bli mer lätt 

lästa. ”Om man skulle hålla sig för nära det fonetiska talet i en skriven text kan intervjupersonen te sig 

snudd på korkad för en läsare” (Bryman, 2011, s. 431). Dock har dessa redigeringar varit få, då jag 

inte vill tappa någon viktig information eller tappa trovärdigheten i mina intervjuer. Transkriberingen 

var tidskrävande och en mödosamprocess. Under transkriberingen utkristalliserades de olika temana 

till resultatet och diskussionen.   
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Reliabilitet och validitet 

Det finns alltid en problematik kring reliabilitet och validitet när man gör en studie av detta slag. Med 

reliabilitet menas i vilken omfattning som forskaren kan stärka den insamlade datan (Bryman, 2011). 

Kvalitativa studier kritiseras många gånger då de kan betraktas som subjektiva. Bryman (2011) och 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att resultaten många gånger påverkas av den som intervjuar, då det 

är han/hon som tolkar resultaten. Detta är något som man aldrig helt kan komma bort ifrån. 

Semistrukturerade intervjuer är den metod som jag upplever är mest tillförlitligt i en studie som denna, 

då jag som intervjuare har möjlighet att ställa följdfrågor samt fråga om jag har uppfattat respondenten 

korrekt. Det är en konst i sig att intervjua barn och det är extra svårt/känsligt att intervjua barn om 

något som de själva kanske upplever som en svårighet/hinder (Doverborg och Pramling Samuelsson, 

2000). Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att barn till skillnad från vuxna många 

gånger anstränger sig och försöker lista ut vad intervjuaren önskar att de ska svara. Detta är inget som 

jag upplevde under intervjuerna då de skulle beskriva hur stödet har eller ser ut idag. I detta fall finns 

det inga rätt eller fel, därmed bör intervjuerna inte ha påverkats av detta.  

Med validitet menas i vilken utsträckning som studiens resultat går att generalisera och tillämpa till 

andra sociala sammanhäng (Bryman, 2011). Kvale & Brinkmann (2009) menar att det handlar om i 

vilken utsträckning som forskningen som genomförs samt dess metoder verkligen undersöker det som 

är avsett att undersöka i studien. För att uppfylla detta i min studie valde att följa Brymans (2011) råd 

om att ställa flera följdfrågor för att se så att jag hade uppfattat respondenternas svar korrekt. Då 

studien är väldigt liten kan man inte dra några generella slutsatser utifrån resultaten. 

 

Etiska överväganden 

I denna studie har jag tagit hänsyn till vetenskapsrådets rekommendationer kring etiska frågor som rör 

de personer jag har intervjuat, dokumentinsamlingen av åtgärdsprogram och individuella 

utvecklingsplaner samt forskningsplatserna där jag valt att genomföra mina intervjuer 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

För att uppfylla informationskravet samt samtyckeskravet har jag informerat rektorer, pedagoger, 

vårdnadshavare och elever om vem jag är samt syftet med min studie. Därefter berättade jag att det var 

frivilligt att delta i studien och att de när som helst kunde välja att hoppa av studien.  I samband med 

att jag informerade om studien informerade jag även om hur intervjuerna skulle gå till samt hur 

resultaten skulle redovisas. Eftersom eleverna som jag önskar intervjua är under 15 år var jag även 

tvungen att få vårdnadshavarnas medgivande.  
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Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 

samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de undersökta är under 15 

år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär)(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har samtliga personer som deltagit i 

studien fått information om att det endast är jag som genomför intervjuerna som vet vem som har sagt 

vad. I studien används därför fingerade namn på de intervjuade samt de personer som de relaterar till i 

sina intervjuer. Skolornas namn är även de fingerade samt att det inte går att läsa ut vilken kommun 

som skolorna tillhör. Då denna studie kan uppfattas innehålla etiskt känsliga uppgifter har jag följt 

Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer om att vidta åtgärder för att försvåra identifieringen av 

enskilda individer. För att avidentifierar eleverna ytterligare har jag ibland slumpmässigt valt att byta 

kön på eleverna då elevens kön inte påverkar resultatet i studien. Jag har valt att inte ange vilket språk 

som en elev pratar om den är tvåspråkig, utan endast skrivit ut att eleven är tvåspråkig. Efter att jag 

hade transkriberat intervjuerna och skrivit ut dem med fingerade namn raderades de inspelade 

intervjuerna. Alla insamlade dokument så som individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram har 

avidentifierats och förstörts efter att de har använts.  
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Resultat 

Under denna rubrik kommer jag att sammanställa elevernas och pedagogernas svar utifrån de 

intervjuer som jag har genomfört. Utifrån intervjuerna har jag valt att lägga in ett citat under varje 

temarubrik, ett citat som beskriver elevens syn och känslor för ämnet matematik. De olika 

temarubrikerna kom fram i samband med transkriberingen av intervjuerna (Bentley, 2011).  

På Solskolan intervjuade jag en kvinnlig lärare och tre elever, två pojkar och en flicka. På Höstskolan 

intervjuade jag en kvinnlig lärare och två flickor. Jag kommer att använda mig av fingerade namn på 

elever och pedagoger samt på pedagoger som nämns i intervjuerna när jag redovisar resultaten. 

Pedagogen på Solskolan benämns som Sofie och eleverna på Solskolan benämns som Sara, Stefan och 

Soran. På Solskolan fanns även en fritidspedagog som arbetade med eleverna, han benämns som 

Kalle. Pedagogen på Höstskolan benämns som Hildur, specialläraren som Hanna och eleverna som 

Hedvig och Helena. Samtliga elever går idag i årskurs 6 och de refererar till sin tidigare skolgång från 

årskurs 3 fram till idag.  

 

Presentation av pedagogerna 

Sofie har arbetat som lärare i knappt 20 år, varav drygt 10 år på 

Solskolan. I Sofies klass 2009 gick det i årskurs 3, 24 elever. 

Hon är utbildad lågstadielärare och undervisar sin klass i 

samtliga teoretiska ämnen. När Sofie utbildade sig till lärare läste 

hon lite av samtliga ämnen, hon uppskattar att hon har cirka 7,5 

högskolepoäng inom matematik. Hon poängterar att hon inte tror att det påverkar elevernas 

kunskapsinhämtning inom ämnet, då deras undervisning ligger på en enkel nivå.  Hon berättar även att 

hon är intresserad av matematikämnet. 

 
Jag har nog bara 7,5 poäng matematik, men på den här nivån behöver man ju inga avancerade 

kunskaper.  

 

Hildur har arbetat som lärare i drygt 20 år, varav drygt 10 år på 

Höstskolan. I Hildurs klass 2009 gick det i årskurs 3, 24 elever. 

Hon är i likhet med Sofie utbildad lågstadielärare och undervisar 

eleverna i samtliga teoretiska ämnen. De senaste åren har Hildur 

läst några mindre kurser i svenska och NO på universitetet. Detta 



 

 

29 

för att hon själv kände att hon behövde kompetensutvecklas och få lite mer inspiration för att gör 

undervisningen mer lustfylld.  

 
Ja, när man blir till åren som jag är det så lätt att man bara kör på i samma spår. Så jag kände att 

jag behövde få lite ny inspiration. Jag vill ju utgå från eleverna så att de tycker att lektionerna är 

roliga. 

 

Presentation av eleverna 

Sara gillade inte matematikämnet som liten, idag tycker Sara att matematikämnet är ganska okej. I de 

tidiga årskurserna tyckte Sara att matematikämnet både var svårt och tråkigt, då hon inte hängde med 

och förstod meningen med det. Om Sara får önska så arbetar hon helst i matematikboken, i den kan 

hon arbeta i sin egen takt utan att bli stressad.  

 
När jag var liten, ja då hata, hata, hata jag matte. Men nu tycker jag att det är ganska okej. Ja, 

men kanske 6 på skalan.  

 

Stefan har alltid gillat matematikämnet. Han har sedan han var liten haft ett stort behov av att få röra 

på sig samt ta pauser för att återfå koncentrationen när han jobbar med framför allt de teoretiska 

ämnena i skolan.  

 
Jag har nog alltid gillat matte. Alltså när jag var liten så fatta jag inte att jag var dålig. Men jag 

kommer ihåg att jag ofta ville jobba med Björn, för han var så grym på matte. Vi satt bredvid 

varandra så jag skrev ofta av honom.  

 

Om Stefan får önska arbetar han helst laborativt, han tycker att det är lättare att lära sig saker när han 

ser dem framför sig eller när han får pröva sig fram till ett resultat. Detta gäller inte bara 

matematikämnet utan i skolans samtliga ämnen. Stefan gillar att ha bildstöd när han ska lära sig något 

nytt i till exempel historia. Bilderna bidra till att Stefan har lättare kommer ihåg saker, då han hänger 

upp fakta utifrån bilderna. Trots Stefans svårigheter med koncentrationen har han aldrig känt sig dålig 

i något ämnen i skolan.  

 

Soran är tvåspråkig. Han har ett dåligt självförtroende i matematik och han upplever att han är dålig 

på att räkna. Hans brist på självförtroende påverkar honom negativt, då han inte tror att han ska klara 

av att lösa uppgifterna. Detta medför att han lätt ger upp och inte ens försöker lösa en uppgift om han 

inte har stöd och hjälp ifrån en pedagog. 

 
Jag har aldrig varit bra på matte. När jag gick i tvåan eller trean så fick jag ha en annan mattebok 

bara för att jag va så dålig. Mamma och pappa tjatar hela tiden om att jag måste bli bättre.  
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Om Soran får önska arbetar han helst en till en med en pedagog. Han upplever att han vid dessa 

tillfällen snabbare får hjälp samt att uppgifterna är på rätt nivå. Vid dessa tillfällen kan Soran även få 

hjälp med att förstå svåra ord och begrepp. Flera gånger under intervjun berättar Soran att hans 

föräldrar ställer höga krav på honom samt att han inte tycker att de kan hjälpa honom på rätt sätt.   

 

Hedvig är tvåspråkig. Hon gillar att arbeta med problemlösningsuppgifter, där hon har möjlighet att 

prata matematik och därigenom visa sina kunskaper.  

 
Egentligen så gillar jag matte, ja alltså jag gillar att prata matte. Berätta hur jag tänker och så 

//..// Men matteboken gillar jag inte, den är så svår, jag förstår liksom inte lästalen eller vad man 

ska göra. Men nu har jag vet jag varför, jag har dyslexi.  

 

Hedvig berättar flera gånger under intervjun att hon har dyslexi. Hon tror att dyslexin är en bidragande 

orsak till varför hon tycker att matematikämnet är svårt och abstrakt. Trots detta säger hon att hon 

gillar matematikämnet, dock får ämnet en 5:a när hon ska betygsätta ämnet på en skala mellan 0-10. 

 

Helena älskade att läsa som yngre. Hon hade svårt att lägga bort de böcker som hon läste, vilket 

medförde att hon inte fick så mycket räknat under lektionerna. Idag gillar Helena att arbeta i 

matematikboken samt att hjälpa sina klasskamrater.  

 
När jag var yngre gillade jag mest att läsa. Jag läste hela tiden. Så jag tror att jag glömde nog bort 

matten lite, för jag läste. Nu älskar jag matte, det är så roligt! Det är mitt favoritämne.  

 

Helena gillar matematikämnet, hon gillar att räkna och söker gärna information på egen hand och antar 

svåra utmaningar. På lektionerna brukar hon idag hjälpa sina kamrater med att förklara hur man löser 

olika uppgifter.  Under intervjun berättar Helena att hon inte förstår varför som ingen sa till henne att 

hon inte fick läsa på lektionerna när hon var yngre.  

 

Hur upplevde eleverna att extrastödet såg ut i de lägre skolåren? 

Sara, Stefan och Soran har en gemensam syn över hur extrastödet i matematik såg ut på Solskolan i de 

tidiga skolåren. Dock har de skilda uppfattningar om hur stödet har påverkat deras fortsatta utveckling 

på ett individuellt plan.   

 
Sara: När jag gick i 3:an eller 4:an fick jag jobba med pengar och klossar. Jag kommer ihåg att 

det var flera som ville de, men att de inte fick. Och så fick jag jobba utanför klassrummet med 

Kalle (fritidspedagog). Men jag gillade inte de, jag ville va med dom andra. Flera av mina kompisar 

var avundsjuka på mig, men jag hatade det.  
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Enligt Sara var det aldrig någon som berättade för hennes varför som hon fick arbeta i den mindre 

gruppen tillsammans med Kalle. Sara berättar vidare att hon fick arbeta med laborativt material på 

lektionerna, men att det bara var ett fåtal elever i klassen som fick göra det. Man skulle kunna tolka 

detta som att även Sara upplevde att det var orättvist att alla elever inte fick arbeta med laborativt 

material. Om alla elever hade fått arbeta med detta material hade Sara kanske inte upplevt att det var 

så jobbigt att arbeta med detta material i den ordinarie undervisningen. 

 

Även Stefan och Soran berättar att de fick jobba utanför klassrummet tillsammans med 

fritidspedagogen Kalle. Både Soran och Stefan tyckte att det var roligt att arbeta tillsammans med 

Kalle, men Stefan ställer sig frågande till om han lärde sig så mycket.  

 
Stefan: Det var roligt att jobba med Kalle, och vi snackade mycket fotboll och så med honom. Så 

jag vet inte om jag lärde mig något.  

 
Soran: Jag fick ha en annan bok, ja en bok för dumma. Och sen skulle jag alltid räkna med 

klossar. Det var ju inte direkt så att det blev roligare med matte när man blev utpekad på de 

sättet. 

Soran berättar att han i årskurs 2 eller 3 fick räkna i en annan matematikbok och med klossar, han 

upplevde att det var jobbigt att behöva skilja sig ifrån de resterande eleverna i klassen. Men att det 

gick lite bättre att arbeta med materialet när han arbetade tillsammans med Kalle.  

 

Upplevelserna är skilda mellan de tre eleverna, men gemensamt ställer de sig frågande till om de lärde 

sig mer genom att arbeta i den lilla gruppen tillsammans med Kalle i jämförelse med om de hade varit 

kvar och arbetat i klassrummet. Utifrån intervjuerna att döma verkar eleverna inte ha fått förklarat för 

sig varför som de arbetade i den lilla gruppen tillsammans med Kalle. Syftet med denna 

undervisningsform framgår heller inte i elevernas åtgärdsprogram eller i deras individuella 

utvecklingsplaner.  

 

Även Hedvig och Helena har en relativt gemensam syn över hur stödundervisningen såg ut på 

Höstskolan. Dock har de inte en lika positiv syn kring det stöd/hjälp som de fick. På Höstskolan fick 

Hedvig och Helena arbeta extra tillsammans med skolans speciallärare, Hanna. Både Hedvig och 

Helena upplevde att det var jobbigt att de behövde arbeta med matematik när de andra eleverna i 

klassen hade slöjd och elevensval. Däremot lyfter både Helena och Hedvig upp att de gillade att arbeta 

med laborativt material hos Hanna. De berättar även att deras klasskamrater var avundsjuka på att de 

fick gå ifrån och arbeta med andra saker.   

 
Hedvig: Jag missade alltid, alltid allt som var roligt. Jämt när klassen skulle göra något roligt då 

skulle jag gå och räkna //..// det var ju inte så att jag gillade matte mer eller att jag orkade arbeta 
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mer när alla andra hade roligt. //..// jag gillade att arbeta med en massa saker, ja vad heter de 

laborativt. Då lärde jag mig, för då fick jag se vad som hände. 

 
Helena: Det var bra att någon sa till mig att jag inte kunde läsa jämt. Egentligen så var jag nog 

inte dålig på matte, men jag gjorde ju ingenting. Och när jag var tvungen att räkna när de andra 

gjorde andra saker, ja då började jag jobba. 

 

Höstskolan har lagt stödundervisning när de övriga eleverna i klassen har andra lektioner inlagda på 

sitt schema. Detta kan tänkbart medföra att eleverna inte gör sitt yttersta på lektionerna, vilket kan 

påverka elevernas självförtroende negativt. Både Helena och Hedvig berättar att de under dessa 

lektioner brukade fundera över vad de andra eleverna gjorde samt vad de missade.  Redan när eleverna 

är små är det viktigt att de blir delaktiga och får en förståelse varför de får jobba extra eller i en mindre 

grupp (Ljungblad, 2003).  

 

Hur såg extrastödet ut enligt pedagogen?  

Sofie upplever att stödet var ”knapert” som hon själv uttrycker det. Eleverna erbjöds till stor del att få 

arbeta i en mindre grupp. Många gånger arbetade eleverna tillsammans med fritidspedagogen, Kalle. 

Sofie vet inte om Kalle hade någon utbildning inom matematikämnet, men hon tror inte att det har 

påverkat stödet som eleverna har fått nämnvärt, då elevernas matematik ligger på en så låg nivå.  

 
Sofie: Ja, vi kunde inte erbjuda så mycket extra hjälp, så det var ju lite knapert. För det var inte 

så många i den klassen som behövde extra stöd. Men vi hade Kalle som var med på flertalet av 

alla lektionerna så han satt och jobba mycket med framför allt Soran, Stefan och Sara.  

  

Hildur tycker att Höstskolan är duktiga på att upptäcka och arbeta med elever i behov av särskilt stöd. 

Hon upplever att skolans speciallärare gör ett bra arbete med eleverna, men att det var svårt att få till 

ett bra schema för eleverna. Två gånger per termin gör eleverna diagnoserna i Diamant och Förstå och 

använda tal. Resultaten utifrån diagnoserna brukar ligga till grund när skolan ska göra fördelningen av 

speciallärarnas resurser.  

 
Hildur: Skolans speciallärare jobbar mycket med elever i behov av stöd. De är väldigt duktiga på 

det. Men jag kommer ihåg att det var lite struligt med elevernas scheman under den tiden som 

Hedvig och Helena fick hjälp. Ibland krockade det med slöjd och elevens val lektionerna eller vad 

de nu va. Samtidigt så var det ju bestämt att de skulle jobba med matte på elevens val.  

 

Skillnader och likheter mellan elevernas och pedagogernas svar: 

Solskolan: Soran och Stefan gillade att arbeta i den mindre gruppen tillsammans med Kalle. Dock 

ställer sig Stefan tveksam till om han lärde sig mer av att arbeta i den lilla gruppen än om han hade 
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jobbat tillsammans med klassen. Sara gillade inte att arbeta i den mindre gruppen, då hon inte ville 

skilja sig ifrån mängden. Soran upplevde att det var jobbigt att behöva arbeta med ett annat material än 

de övriga elever.  

Pedagog Sofie viste inte vad fritidspedagogen Kalle hade för utbildning, men menar att det inte borde 

ha påverkat de stöd som Kalle skulle ge eleverna, då elevernas matematik var på en simpel och enkel 

nivå. Enligt Magne (1998) är det viktigt att eleverna befäster grunderna och de matematiska termerna i 

de tidiga skolåren.  

Anledningen till att Kalle fick hjälpa eleverna och inte specialläraren var för att det inte var tillräckligt 

många elever i klassen som behövde extra stöd. Detta kan tänkbart tolkas som att elevernas svårigheter 

inte var tillräckligt stora för att få speciallärarhjälp samt att stödet som Kalle erbjöd skulle räcka för att 

hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen.  

 

Höstskolan: För att kartlägga vilka elever som var i behov av extra stöd använde sig Höstskolan av 

flera olika diagnosmaterial. Tyvärr framgår det inte vilken hjälp som eleverna fick när de genomförde 

diagnoserna. Det hade varit intressant att veta om till exempel Hedvig fick lästalen upplästa för sig. 

Både elever och pedagog anser att det var olyckligt att eleverna inte fick hjälp av specialläraren under 

klassens ordinarie matematiklektioner. Hedvig och Helena upplevde att de ”straffades” bara för att de 

var mindre bra på matematik och att det var därför som de fick arbeta med matematik på elevensval 

och en slöjdlektion. Dock gillade de att få arbeta med matematik på ett annat sätt än att bara räkna i 

boken.  

 

Vilka läromedel arbetade skolorna med i årskurs 3? 

På Solskolan arbetade eleverna med boken, Matte Safari. Boken är uppdelad i en höst- och en vårbok. 

Varje kapitel börjar med en målbeskrivning samt en bild som elever och pedagoger ska titta på 

tillsammans och prata om. Efter det börjar grundkursen, där boken går igenom hur man kan lösa 

uppgifter inom de olika räknesätten på flera olika sätt. Varje räknemetod kopplas samman med ett av 

de mål som eleven ska uppnå. När eleven har gjort grundkursen följs den upp av en diagnos. Om 

eleven klarar diagnosen får de börja på kapitlet som heter Kikaren. I de kapitlet får eleven arbeta med 

fördjupande uppgifter. De elever som inte klara diagnosen får istället arbeta med kapitlet 

Förstoringsglaset. I de kapitlet får eleverna fortsätta att träna på de grundläggande momenten. Matte 

Safari innehåller redan i de tidiga skolåren en mängd med lästal, vilket ställer höga krav på pedagogen.  

Eleverna på Solskolan gillade boken i det stora hela. De gillade bland annat att det är mycket färg och 

roliga figurer i den. Soran berättar att han inte gillade att varje kapitel avslutades med en diagnos, att 

han vid dessa tillfällen blev stressad och blandade ihop de som han tidigare hade lärt sig. 

 

Soran: Så fort man har börjat förstå, då ska man göra ett test och då glömmer jag bort eller så 

blandar jag ihop allt.  
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Sara: Boken var rolig, men jag förstod inte varför som jag skulle lära mig att räkna samma uppgift 

på flera olika sätt. De gjorde bara att jag blandade ihop allt. Ja, det blev liksom kaos.  

 

På Höstskolan arbetade eleverna med Matematikboken. Även den är uppdelad i en höst och en vårbok. 

Varje kapitel inleds med en målbeskrivning och en gemensam uppgift som klassen muntligt ska arbeta 

med tillsammans. Därefter startar grundkursen som avslutas med diagnosen, Kan du-sidan. Om eleven 

klarar diagnosen får eleven gå vidare till kapitlet, Fördjupningsdelen. Om eleven inte har tillräckligt 

med kunskaper får eleven fortsätta på kapitlet, Träna mer. Matematikboken innehåller även den flera 

lästal, men långt ifrån så många som Matte Safari innehåller.  

Varken Hedvig eller Helena tyckte något speciellt om Matematikboken.  

 

Hedvig: Den var okej. Men jag gillar mer den bok som jag har nu.  

Anledning till att Hedvig gillar sin nya bok mer är för att den inte fokuserar på lika många olika 

beräkningsstrategier. Det medför att hon har lättare att hänga med i den nya bokens upplägg samt att 

hon får möjlighet att befästa dessa strategier under en längre tid.  

 

Hur kunde en matematiklektion se ut för eleverna i årskurs 3? 

På Solskolan arbetade eleverna till största delen i boken, ”Matte Safari”. Sofie brukade starta lektionen 

med en kort gemensam genomgång i helklass. Därefter fick eleverna arbeta individuellt i sina 

matematikböcker. Till på fredagar hade eleverna en läxa som kallades för veckans problem. Läxan 

gick klassen gemensamt igenom på fredagens lektion.  

 
Sara: Vi arbetade mest i boken, det var bra för då var jag inte så stressad. Men jag gillade inte 

diagnoserna i boken. Jag fick alltid börja på förstoringsglaset. Jo, en gång fick jag börja på Kikaren 

//..// jag använde nästan alltid klossar och pengar när jag räknade.   

 

Soran: När jag jobbade med Kalle ja, då fick jag prata en del matte. Det var bra för jag förstod 

inte allt i boken. Så Kalle kunde förklara hur man skulle göra.  

 

Stefan: Vi jobbade en del i boken. Jag gillade när jag fick jobba med saker. Ja, pengar, centikuber 

och bilder och sånt.  

  

På Höstskolan arbetade eleverna med boken, ”Matematikboken”. Hildur berättar att hon utgick ifrån 

bokens uppbyggnad och struktur, men att eleverna även fick arbeta med andra uppgifter som inte 

fanns i boken. En gång i månaden brukade eleverna få olika uppdragshäften som de arbetade med i 

par.  
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Hedvig och Helena berättar att de på Hildurs lektioner oftast arbetade i matematikboken, men att de 

fick arbeta med andra uppgifter när de arbetade tillsammans med specialläraren Hanna.  

 

Hedvig: Jag kommer ihåg när vi arbetade med Hanna, ja då räknade vi inte så mycket i boken. Då 

jobbade vi mer med andra saker. Jag gillade de för då förstod jag mer och så behövde jag inte 

skriva.  

 
Helena: Vi arbetade mest i boken och så arbetade vi med lite olika uppdrag ibland.  

 

Både Solskolan och Höstskolan arbetar till stor del med matematikboken som grund i undervisningen. 

Höstskolan har valt att arbeta med uppdragshäften för att få in lite variation i undervisningen som 

Hildur uttrycker det.  På Solskolan fick eleverna varje vecka en läxa, veckans problem. Läxan skulle 

eleverna göra hemma så att de gemensamt kunde gå igenom svaren i skolan.   

 

 

Är eleverna nöjda med de stödinsatser som gjordes i de tidiga skolåren 

och har insatserna hjälpt dem i deras fortsatta matematikutveckling?  

Eleverna hade svårt att besvara dessa två frågor. Flera av eleverna kände sig osäkra på hur mycket 

stödet som de hade fått i de lägre årskurserna hade hjälpt dem i deras matematikutveckling. Flera av 

eleverna kom i stället in på frågan hur stödet såg ut idag, i skolår 6.  

Hedvig tror att det var bra att hennes svårigheter uppmärksammades tidigt. Det medförde att hon 

kunde få extrastöd och hjälp inte bara i skolan utan även hemma.  

 
Hedvig: Om ingen hade sagt att jag var dålig på matte när jag var liten så.. ja, då kanske jag inte 

hade pluggat så mycket. 

 

Helena tyckte att det vara bra att hon fick stöd tidigt, men ställer sig fortfarande frågande till varför 

som ingen sa till henne att hon inte fick läsa hela dagarna.  

 
Helena: Om jag inte hade fått extra stöd, ja då kanske jag inte hade förstått allvaret och fortsatt 

och läsa. 

 

Soran berättar att han tyckte att det var bra att han fick hjälp tidigt. Dock upplevde han en stor stress 

och press både från skolan men framförallt hemifrån. Denna stress och press tror han kan vara en 

bidragande orsak till varför som han inte gillar matematikämnet.  

 

Soran: Det var säkert bra att jag fick hjälp. Men jag fick inte göra annat än att räkna. Jag fick 

räkna en massa extra både hemma och i skolan och då blir det liksom inge roligt.  
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Stefan vet inte i vilken utsträckning som de tidiga stödinsatserna har hjälpt honom. Efter ett tag 

kommer han på att en fördel med att arbeta med Kalle var att han inte kunde skriva av Björns svar utan 

att han själv behövde räkna ut svaren.  

 

Stefan: Jag vet inte hur mycket de hjälpte mig. Vi räknade ju inte bara med Kalle, det var så 

mycket annat också. Men det kanske var bra, ja att jag inte behövde känna mig så dålig och så 

//..// jo, när jag jobbade med Kalle så kunde jag ju inte skriva av Björns svar.   

 

Även Sara lyfter upp aspekten med att hon inte kände sig stressad när hon arbetade i den mindre 

gruppen tillsammans med Kalle.  

 

Sara: Det som var bra med att jobba med Kalle var att jag inte kunde jämför mig med de andra 

på samma sätt. Jag blev inte så stressad utan jag räknade i min takt med klossar och så.  

 

Kan man se någon skillnad i hur stödinsatserna såg ut i årskurs 3 

jämfört med hur de ser ut idag?  

3 av de 5 eleverna upplever att de stöd som de får idag (i skolår 6) är av bättre kvalitet. Det kan finnas 

flera tänkbara orsaker till varför som det upplever att det är så. I dag ligger elevernas stöd på de 

ordinarie lektionerna och eleverna får hjälp av utbildade matematikpedagoger/speciallärare. Utöver 

detta stöd erbjuds eleverna på Solskolan att gå på läxhjälp där matematiklärare och speciallärare finns 

tillgängliga.  

En annan bidragande orsak kan vara att eleverna har blivit äldre och att de därmed har fått en större 

och djupare insikt i sitt eget lärande. Idag får eleverna dessutom betyg i matematik. Eleverna på 

Höstskolan får fortsatt stöd av skolans speciallärare och specialpedagog. Deras stöd ges både i liten 

grupp, men även inne på de ordinarie matematiklektionerna.  

 

Sara har det senaste året lagt ner mycket tid och kraft på att arbeta extra hemma med matematiken. 

Enligt henne har det varit en förutsättning för att hon skulle kunna hänga med i den ordinarie 

undervisningens tempo. Hon lyfter även upp läxhjälpen som en stor del i hennes kunskapsutveckling.  

 

Sara: /../ läxhjälpen hjälper mig. För oftast är Pelle (mattelärare) eller Sanna (specialpedagog) 

där. Då kan de förklara på ett sätt så att jag förstår.  

 

Soran tycker att det är bra när hans lärare ringar in de uppgifter som han ska göra under en lektion. På 

så sätt vet han vad lärare förväntar sig att han ska göra under lektionen. Dessutom vet han att han 

kommer hinna med veckans planering om han hinner räkna ut de tal som läraren ringar in.   



 

 

37 

 
Soran: Jag har en likadan bok som de andra. Men jag kan skriva i min. Det är bra för det är så 

jobbigt och behöva skriva allt i räknehäftet. Och sen ringar min lärare in de uppgifter som jag ska 

göra under varje lektion. Och då vet jag att jag hinner.  

 

Stefan tycker att det fungerar bättre idag än i årskurs 3. Idag har han en planering som han och klassen 

följer. Han jobbar mycket tillsammans med skolans speciallärare och han får själv vara med och 

bestämma när han önskar få jobba i helklass.  

 
Stefan: Idag kan jag liksom bestämma själv när jag vill ha hjälp. Om något är svårt så går jag och 

får hjälp hos spec. Och när jag förstår, ja då är jag kvar på lektionen. Det är så skönt att jag kan 

få bestämma lite själv.  

 

Hedvig berättar att matematikundervisningen har blivit lättare sen hon fick matematikboken inläst på 

datorn. I och med de behöver hon inte lägga ner lika mycket tid på att avkoda läsuppgifterna, i stället 

kan hon lägga fokus på att lösa uppgifterna.  

 
Hedvig: Sen jag fick reda på att jag har dyslexi har allt blivit lättare. Jag har ju alla böcker inlästa 

på datorn. Så nu behöver jag inte lägga tid på att läsa som tar så lång tid.  

 

Helena är inte längre i behov av extra stöd i matematik. Hon har utvecklats och har idag C i betyg. En 

av hennes styrkor är att hon är duktigt på att förklara hur man ska gå tillväga när man ska lösa ett 

matematiskt problem.  

 
Helena: Idag behöver jag ju inget stöd, jag är ju liksom duktig i matte. Jag har ju C i matte så jag 

vet inte om det är någon skillnad.   

 

Vad står i elevernas åtgärdsprogram och IUP:er om ämnet matematik?  

Samtliga fem elever hade åtgärdsprogram i årskurs 3, de kan eventuellt upplevas som knapphändiga 

då de inte står specificerat vilka mål som eleverna inte uppnår. Hedvig, Stefan och Sara säger att de 

har varit med vid upprättandet av åtgärdsprogrammen, men att det redan var bestämt vad som skulle 

stå i dem. Ingen av de fem eleverna känner att de har fått varit med och påverkat val av innehåll eller 

arbetssätt. De specifika kunskapsmålen som eleven inte uppnår kan även de uppfattas som 

knapphändiga då fokus läggs på elevens sociala situation samt vad eleven ska tänka på under 

skoldagen. Här kommer några exempel på de mål och åtgärder som fanns i åtgärdsprogrammen för 

eleverna i årskurs 3. 

Kortsiktiga/långsiktiga mål: 

 Delta aktivt vid gemensamma genomomgångar. 
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 Räcka upp handen några gånger varje vecka. 

 Nå målen i matematik i år 4. 

 Bli säker på de fyra räknesätten. 

Åtgärder: 

 Stefan sitter långt fram i klassrummet. 

 Sofie är observant och ger Stefan frågan när han räcker upp handen. 

 Soran jobbar utanför klassrummet i en mindre grupp. 

 Göra läxorna och lämna in dem i tid. 

 Arbeta hemma dagligen med matematik ca 15 minuter. 

 Använda sig av laborativt material. 

 

Utifrån åtgärdsprogrammen så skulle man kunna efterlysa konkreta åtgärder som skolan ska göra för 

att hjälpa eleverna så att de på sikt kan uppnå kunskapskraven. Ett stort fokus läggs på vad eleven ska 

tänka på samt vad han/hon ska jobba extra med hemma. Inget av de fem åtgärdsprogrammen lyfter 

upp hur eleven själv upplever situationen eller ämnet matematik. I elevernas IUP:er står det vad eleven 

har arbetat med under terminen samt vad de ska arbeta med framöver. Eleverna berättar att de själva 

har fått satt upp några individuella mål, de har dock kunnat vara kopplade till vilket ämne som helst. 

Det var bara Sara och Soran som hade satt upp mål som var kopplade till matematikämnet.  

 

Sara: Bli säker på addition med stående uppställning. 

 

Soran: Automatisera talkamraterna upp till 20.  

 

På Solskolan är det specialläraren tillsammans med mentorn som upprättar åtgärdsprogrammen. I 

Saras, Stefans och Sorans fall är det mentorn som har upprättat åtgärdsprogrammen, då specialläraren 

inte har varit inkopplad i deras matematikundervisning i årskurs 3. Mentorn har i samband med 

utvecklingssamtalen gått igenom åtgärdsprogrammen tillsammans med vårdnadshavare och elev.  

På Höstskolan är det specialläraren som har upprättat Helenas och Hedvigs åtgärdsprogram i samråd 

med klassläraren. Hildur berättar att samtliga elever som har stödundervisning på något sätt lyfts på 

deras gemensamma arbetslagsmöten och att de i samband med dessa möten gör ett utkast på elevernas 

åtgärdsprogram som sedan förankras med eleven och dennes vårdnadshavare.  
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Sammanfattande analys 

Samtliga elever och pedagoger trivs på skolorna, vilket är en förutsättning för en god lärmiljö. De 

upplever att det är ett bra klimat med högt i tak. Det kan uppfattas som oroande att Sofie inte tycker att 

man som pedagog behöver ha någon formell utbildning i matematik, då de som eleverna ska lära sig är 

på en enkel nivå.  

Utifrån intervjuerna att döma så besitter eleverna själva svar på hur de lär sig bäst, detta är något som 

varken Solskolans eller Höstskolans elever upplever att de har tagit hänsyn till när de har satt in extra 

stödinsatser. Eleverna har heller inte fått varit nämnvärt delaktiga i upprättandet av sina 

åtgärdsprogram. Under utvecklingssamtalen har däremot flera av eleverna fått varit med och satt upp 

egna individuella mål. Dock är det inte många av dem som är kopplade till ämnet matematik. 

Eventuellt hade det varit bra om pedagogen hade hjälpt eleverna med att sätta upp minst ett 

individuellt mål i matematik, att eleven själv skulle fått satt ord på något som de skulle vilja utveckla 

eller lära sig mer om. Om eleven själv får sätt upp ett mål, brukar det även de tycka att det är lättare 

och roligare att försöka uppnå dem. Det hade varit intressant att veta om 

speciallärare/specialpedagogen alternativt Kalle var med under elevens utvecklingssamtal då det är 

dessa pedagoger som har arbetat närmast eleverna och därmed borde vara de som är mest insatta i 

elevernas kunskapsutveckling.  

På Solskolan finns en matematikverkstad, Sofie berättade att den idag används mer sparsamt. Hon vet 

inte varför som den inte användes i samma utsträckning längre. Eventuellt trodde hon att de kunde 

bero på att nyhetens behag hade lagt sig. Hedvig och Helena missade flera lektioner i slöjd och 

elevensval då de fick stödundervisning i matematik. Utifrån elevernas IUP:er kan jag se att både 

Hedvig och Helena uppnådde kunskapskraven i slöjd.  

 

Diskussion och avslutande 
reflektion 

I diskussionsdelen kommer jag att analysera och problematisera resultatet samt koppla dem till 

forskning. Utifrån intervjuerna kan man konstatera att det råder en del delade meningar om hur elever 

och pedagoger upplevde att extra stödet såg ut för eleverna när de gick i årskurs 3 på Solskolan och 

Höstskolan. Orsakerna till detta kan vara flera och jag ska försöka lyfta upp och problematisera några 

eventuella bidragande orsaker till detta i diskussionsdelen. Jag kommer att göra det utifrån sex 
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underteman; Lusten att lära, diagnoser och test, elevinflytande, nivågrupperingar samt skolans 

organisation och avslutningsvis åtgärdsprogram och IUP.  

 

Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att ta reda på hur fem elever och deras undervisande pedagoger har upplevt 

det extrastöd som eleverna har fått i de tidiga skolåren i ämnet matematik. Om stödet har påverkat deras 

fortsatta matematikutveckling i positiv bemärkelse. För att få reda på detta har jag valt att använda mig 

av kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där jag haft en intervjuguide som hjälp. Enligt Bryman 

(2011) är det svårt att genomföra intervjuer av detta slag, speciellt när man intervjuar barn. Som 

intervjuare måste man vara lyhörd och tillåta tystnad. Fördelen med denna form är att man som 

intervjuare kan ställa följdfrågor för att se om man har förstått respondenten korrekt.  

När man intervjuar elever under 15 år måste man ha vårdnadshavarnas godkännande (Vetenskapsrådet, 

2002). Vårdnadshavarna till samtliga elever som erbjöds att delta i studien tackade ja till att vara med i 

studien. Trots detta kan jag inte med full säkerhet veta om det har varit eleverna eller föräldrarna som 

har tackat ja till att delta i studien. Föräldrarnas önskan om att låta deras son/dotter delta i studien kan 

ha påverkat elevernas inställning till att delta. En elev valde själv att inte delta och jag valde att inte 

ställa några frågor om varför som han/hon inte ville delta då det var helt frivilligt att delta.  

Min förförståelse för elever i matematiksvårigheter kan ha underlättat elevintervjuerna då jag är väl 

förtrogen med att arbeta med elever i matematikbehov. Min förförståelse kan ha påverkat hur jag har 

ställt intervjufrågor samt följdfrågor till eleverna. Denna förförståelse tror jag inte har påverkat 

intervjusvaren negativt utan det kan snarare ha bidragit till att eleverna har givit mer uttömmande och 

beskrivande svar. I en studie av detta slag är det elevens och pedagogen uppfattning som jag söker svar 

på och inte hur många som har en viss uppfattning som är av betydelse (Kvale & Brinkmann, 2009). En 

svårighet som finns med kvalitativa analyser är huruvida forskarens tolkningar är rimliga.  För att 

säkerhetsställa att jag har förstått respondenterna rätt har jag ställt flera följdfrågor. Efter att jag hade 

transkriberat samtliga intervjuer läste jag igenom dem flera gånger innan jag började med 

tematiseringen.   

Det har dock varit svårt att få en tillförlitlig bild över hur stödet har sett ut, då jag i mina intervjuer har 

velat att elever och pedagoger ska tänka tillbaka hur det var för drygt tre år sedan. Många gånger 

förtränger man saker som man har upplevt som jobbiga eller svåra. Det kan upplevas som 

”farligt/riskabelt” att genomföra intervjuer om särskilt stöd då detta ämne kan vara känsligt och privat 

för många. Jag upplever inte att eleverna har tyckt att intervjuerna har varit jobbiga, då de själva har fått 

välja hur mycket som de vill berätta. Däremot upplever jag att eleverna har tyckte det har varit skönt att 

få berätta hur de upplever att det är i skolan samt att det är någon som har lyssnat och varit intresserad 

av deras upplevelser. Det kan ha varit en fördel att eleverna inte känner mig, eventuellt kan de ha 

upplevt att det har varit enklare att prata med mig om detta ämne då jag inte är en pedagog som 
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undervisar dem.  

 

Om jag skulle genomföra en liknande studie någon mer gång skulle det vara intressant att granska 

elevernas åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. I denna studie har jag inte haft som syfte 

att granska dessa. Jag har endast önskat se om eleverna har haft några specifika mål eller åtgärder som 

är kopplade till matematikämnet. Om jag hade velat titta mer ingående på dessa dokument hade det 

varit viktigt att samla in och granska dessa dokument innan jag genomförde intervjuerna. Solskolans 

dokument läste jag igenom innan jag genomförde intervjuerna medan jag fick ta del av Höstskolans 

dokument vid intervjutillfällena. Detta kan eventuellt ha påverkat hur jag ställde frågorna till eleverna. 

Detta har nog inte tänkvärt påverkat elevernas eller pedagogernas svar nämnvärt.  

 

Det hade varit intressant att ta reda på vilken utbildning som fritidspedagogen Kalle hade samt hur han 

såg på de stöd som han gav eleverna på Solskolan. Dock har detta inte varit genomförbart då Kalle inte 

jobbar kvar på skolan. Det hade även varit intressant att intervjua Hanns som arbetade som 

specialläraren på Höstskolan. Hon hade med stor sannolikhet kunnat ge en mer nyanserad och rättvis 

bild över de stöd som hon gav eleverna. Tyvärr kunde jag inte genomföra en intervju med Hanna då 

hon var sjukskriven.  

 

Resultat diskussion 

Lusten att lära 

Forskning visar att inlärning av matematik i de lägre årskurserna är grundläggande för hur eleverna 

senare ska kunna utveckla sina kunskaper. Goda resultat hänger ofta ihop med en lustfylld och 

stimulerande undervisning (Skolverket, 2003).  

 

Variation, flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen är viktigt för lusten att lära. 

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

innehåll, relevanta arbetsformer, arbetssätt och läromedel (Skolverket, 2003, s. 30). 

 

Därför är det viktigt att skolan arbetar för en lustfylld och varierad undervisning så att skolan inte 

tappar några elever på vägen. Trots detta visar studier som TIMS och PISA att många elever redan i de 

tidiga skolåren tappar intresset för matematik. Ofta hänger det ihop med missuppfattningar och brister 

i förståelsen, vilket kan bidra till att matematikämnet inte känns meningsfullt. Många elever saknar 
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även tilltro till sin egen förmåga (Skolverket, 2003). Tangen (2009) poängterar vikten av att 

pedagogen måste se varje enskild elev och kommunicera och anpassa undervisningen efter elevens 

erfarenheter och behov. Tangen (2009) menar vidare att om man anpassar undervisningen på detta sätt 

så inverkar det även positivt på undervisningens kvalitet samt att elevens motivation många gånger 

ökar. Vidare skriver Tangen (2009) att många elever upplever en kamp i sin relation med vissa 

pedagoger. Att de ser på sina pedagoger som fiender mer än som stödjande pedagoger. Elever 

upplever att pedagogerna är okänsliga och att de inte vill lyssna på eleverna upplevelser och känslor.  

Detta stämmer till viss del överens med de elever som jag har intervjuat. Flera av eleverna hade i de 

tidiga årskurserna både dåligt självförtroende samt självtillit till sin egen förmåga. Detta kom även att 

avspegla sig på deras resultat, då de inte alltid vågade ta sig an uppgifter av rädsla för att göra fel. Flera 

av de intervjuade eleverna känner att de inte fick möjlighet att påverka stödundervisningens struktur 

och upplägg. De upplevde att undervisningen alltid såg likadan ut och att de sällan fick göra andra saker 

än att räkna i matematikboken. Ahlberg (1995), Dysthe (1996), Elvstrand (2009), Groth (2007) och 

Löwing (2006) menar att det är av stor vikt för elevens fortsatta utveckling att de får vara med i 

kartläggningsprocessen, att eleven själv får försöka sätta ord på det som han/hon upplever är lätt/svårt. 

De menar vidare att det är minst lika viktigt att låta eleven få vara med och planera undervisningens 

struktur och upplägg som att utvärdera den. Genom att arbeta på detta sätt ökar elevernas motivation 

vilket även kan påverka elevernas lust till lärande i positiv riktning (Dysthe, 1996). Stefan upplever att 

stödet som han får idag är bättre på grund av att han idag får vara med och påverka när han ska jobba i 

liten grupp eller i helklass. Han upplever även att ämnet har blivit roligare. Ingen av eleverna på 

Höstskolan eller Solskolan upplever att pedagogerna är okänsliga eller att de inte bryr sig, vilket skulle 

kunna tolkas som ett bra betyg till pedagogerna.  

För elever i svårigheter är det extra viktigt att undervisningen anpassas efter elevens förutsättningar 

och behov och att pedagogen utgår ifrån de som eleverna redan kan. Många elever i svårigheter har en 

svag abstraktionsförmåga och behöver därför möta nya moment flerperceptuellt. Nya matematiska 

begrepp och moment bör därför presenteras på olika sätt och pedagogen bör även visa på konkreta 

vardagliga situationer där eleven kan tänkas behöva använda sig av dessa kunskaper (Malmer, 2002). 

Tvåspråkiga och flerspråkiga elever saknar många gånger ord och begrepp, därför kan de vara hjälpta 

av att få höra orden på sitt modersmål (Malmer, 2002). Soran upplevde att han ibland inte hängde med 

i undervisningen, då han inte behärskade alla ord och begrepp inom det svenska språket. Han och 

Hedvig hade eventuellt gynnats av att få hjälp av en modersmålslärare som hade kunnat förklarat svåra 

ord och begrepp på deras hemspråk. För flerspråkiga elever kan även textuppgifter i matematiken vara 

svåra och ställa till med problem på grund av hur textuppgifterna är utformade. Soran berättar att han 

inte alltid vet vad han ska göra när han läser ett lästal. Om det står att han ska bestämma arean av en 

figur så skulle han kunna tolka det som att han själv får bestämma hur stor arean är på figuren. Om 

uppgiften istället hade formulerats på följande sätt: Beräkna arean med hjälp av de angivna värdena. 
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Hade uppgiften formulerats på detta sätt istället så kanske inte Soran hade haft lika svårt att förstå vad 

han skulle räkna.  

För att veta om en elev har förstått ett begrepp korrekt är det viktigt att eleven får möjlighet att tala 

matematik tillsammans med andra elever, men även tillsammans med en pedagog. Enligt Ahlberg 

(2005) och Löwing (2006) sker den viktigaste kommunikationsutvecklingen mellan elev och pedagog. 

Soran och Hedvig hade kanske gynnats av att få tala mer matematik än vad de fick göra i de tidiga 

årskurserna. Båda Soran och Hedvig gav uttryck för att de önskade få arbeta mer muntligt i sina 

intervjuer. Hedvig upplevde att hon fick lägga ner mycket energi och kraft på att avkoda 

textuppgifterna. Hon hade kanske varit behjälpt av att redan i de tidiga skolåren få uppgifterna 

upplästa för sig.  Hodgen och Wiliam (2011) poängterar vikten av att utgå ifrån de ord och begrepp 

som eleverna redan kan för att sedan bygga vidare på dessa kunskaper. Om de båda skolorna hade 

arbetat mer med att introducera nya moment och begrepp flerperceptuellt hade eleverna kanske haft 

lättare att förstå och ta till sig av instruktioner samt att de hade haft lättare för att uttrycka sig 

matematiskt muntligt. För att en elev ska kunna fortsätta att utveckla sin matematiska 

begreppsuppfattning är det viktigt att pedagogen dagligen använder sig av ett korrekt matematikspråk 

(Ollerton & Watson, 2001). Utifrån intervjuerna kan jag inte avläsa hur väl till exempel Kalle använde 

sig av korrekta matematiska begrepp och termer.  

 

Flera av de intervjuade eleverna blev enligt deras mening exkluderade då de inte fick delta i den 

ordinarie undervisningen. Frågan är om eleverna var införstådda med varför som de fick arbeta i den 

mindre gruppen utanför klassrummet. Här är det av vikt att skolan för en öppen dialog om varför som 

en elev ges möjlighet att arbeta på ett annat sätt än i den ordinarie gruppen. Att det är en förmån som 

skolan erbjuder för att låta eleven utvecklas så långt som möjligt. Magne (1998) menar att om man inte 

för denna dialog kan skolan komma och bryta ner och förstöra elevens självförtroende. I intervjuerna 

framkom det att samtliga elever kunde sätta ord på hur de själva upplevde att de lärde sig som bäst. 

Eleverna upplevde inte att skolan tog någon större hänsyn till detta när de planerade undervisningens 

upplägg. Magne (1998) menar att även pedagogen och pedagogiken kan ha en avgörande roll, för att en 

elev ska våga tro på sin egen förmåga är det viktigt att pedagogen har en positiv förväntan och syn på 

eleven. Att pedagogen hjälper eleven till att tro att han/hon kan klara av en uppgift eller ett moment. 

Pedagogen kan t.ex. lyfta upp en liknande händelse som eleven tidigare har klarat av för att stärka 

elevens tilltro till sin egna förmåga.   

För att öka motivationen hos eleverna är det enligt både PISA (2010) och skolverkets granskning 

Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003) viktigt att eleven får känna att de lyckas 

samt att de är delaktiga i undervisningen. Genom att vara lyhörd som pedagog och lyssna in eleverna 

kan skolan få med sig eleverna och deras engagemang. När en elev lyckas med en uppgift så upplever 

de ofta matematikämnet som roligt, vilket även kan leda till en ökad motivation hos eleven. Om eleven 
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i stället möter på hinder och motgångar är det lätt att de tappar motivationen och ämnet blir i och med 

det både tråkigt och svårt (Skolverket, 2003). En av skolans viktigaste men även svåraste uppgifter 

enligt Löwing (2004) är att göra en grundlig och utförlig kartläggning över elevens svårigheter, så att 

pedagogen därefter kan hitta rätt nivå på uppgifterna till eleven. Här kan pedagogen behöva ta hjälp 

ifrån skolan specialpedagog eller speciallärare i anpassningen. För att behålla motivationen, viljan och 

nyfikenheten att lösa nya uppgifter måste eleven bli utmanade på den nivå som passar den. Uppgifterna 

får varken vara för lätta eller för svåra.  

Bentley (2011) lyfter ett varningens finger för pedagoger som endast utgår ifrån en matematikbok i sin 

undervisning, detta för att eleven kan befinna sig på olika nivåer inom olika delområden. McIntosh 

(2008) menar att det är viktigt att skolan utgår ifrån de som eleven redan kan och kopplar samman det 

med de som eleven ska lära sig. På så sätt får eleven en förståelse för varför som det är bra att kunna en 

viss sak, vilket i sin tur kan öka motivationen. Solskolan och Höstskolan arbetar till stor del i 

matematikböckerna under lektionerna. Kanske skulle skolorna kunna utgå mer ifrån vardagliga 

händelser, då kanske eleverna skulle utvecklats i ett annat tempo, samt att det kanske hade ökat 

elevernas motivation och förståelse av vikten att kunna räkna i vardagliga händelser. Flera av eleverna i 

studien berättar att de inte hann göra klart alla uppgifter och att de alltid fick börja på samma kapitel 

efter att de hade genomfört diagnosen i boken. I skolverkets studie; Lusten att lära – med fokus på 

matematik (Skolverket, 2003) ingick klassrumsobservationer som en del i studien. 

Klassrumsobservationerna visade att flera av eleverna arbetade med för svåra arbetsuppgifter, vilket 

även påverkade elevernas inställning samt motivation till ämnet. Om man endast arbetar utifrån en 

lärobok kan det vara svårt att anpassa uppgifterna efter varje individs förmåga. Det kan även leda till att 

eleverna tävlar mot varandra, att det blir en kamp om att ligga först i boken. Utifrån mina intervjuer 

samt från klassrumsbesöket upplevde jag att flera elever arbeta med uppgifter på fel nivå. Flera av 

eleverna berättade att de vid flera tillfällen har fått uppgifter som var för svåra för dem och att de då 

upplevde att det inte var någon ide för dem att försöka lösa dem.  

 

Urval -Diagnoser och test 

Kommunen som de båda skolorna tillhör använder sig av diagnosmaterialen Förstå och använda tal 

(McIntosh, 2008) samt Diamant (Löwing & Fredriksson, 2009).  Hildur berättar att Höstskolans 

speciallärare använder sig av resultaten från diagnoserna när de fördelar resurserna mellan klasserna. 

Bentley (2011) och Malmer (2002) tycker att skolor bör vara försiktiga med att bara utgå från resultat 

på prov och tester, då prov och tester endast visar att eleven inte kan lösa uppgiften i en specifik 

situation. Det kan finnas flera olika anledningar till varför som en elev inte kan lösa en specifik uppgift; 

eleven kan känna sig stressad för provsituationen, inte förstå sammanhanget eller ett ord/begrepp. Soran 

bekräftar detta i sin intervju. Han hade svårt att klara diagnoserna i matematikboken då han blev 
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stressad. Vid dessa tillfällen blandade han ihop allt som han hade lärt sig. I diagnosmaterialet Förstå 

och använda tal samt Diamant förekommer flera läsuppgifter. I lärarinstruktionen till Förstå och 

använda tal står det tydligt att läraren ska läsa uppgifterna för de elever som är i behov av det. I 

Diamants lärarinstruktioner framgår det inte om läraren får läsa uppgifterna eller ej. I Diamant ska 

eleven även utföra räkneoperationer på tid. Motiveringen till varför eleven ska utföra diagnosen på tid 

är för att se om eleven har automatiserat kunskaperna. Det kan finnas flera orsaker till elevernas resultat 

på dessa diagnoser. Utifrån mina intervjuer kan jag inte avläsa om eleverna har fått stöd med att till 

exempel få uppgifterna upplästa eller om det har fått begrepp och ord förklarade för sig eller om de har 

fått göra testerna i en mindre grupp där intrycken är färre. För flera av eleverna kan detta vara 

betydande för resultaten. Soran och Hedvig är tvåspråkiga, Hedvig har dyslexi och Stefan har 

svårigheter med koncentrationen. Bentley (2011) och Malmer (2002) menar att det är av vikt att man 

som pedagog bestämmer innan man genomför diagnosen/testet vad man vill mäta, på samma sätt som 

man bör funderar över vad man inte kan mäta med diagnosen/testet. Diagnoser och test bör därför bara 

utgöra en liten del i pedagogens kunskapsbedömning av eleven. Malmer (2002) poängterar att man 

måste diskutera, men även observera eleven för att kunna göra en helhetsbedömning över elevens 

kunskaper. Bentley (2011) lyfter även upp vikten av att ge eleven utrymme och möjlighet att muntligt 

få berätta hur han eller hon tänker. Det är först då pedagogen har förstått hur en elev tänker som 

pedagogen kan hjälpa eleven att komma vidare i sin utveckling. Utifrån intervjuerna kan man avläsa att 

muntliga diskussioner förekommer sällan på skolorna. Det är bara i de mindre undervisningsgrupperna 

som eleverna vid ett fåtal tillfällen ges denna möjlighet.  

I både Matte Safari (Falck & Picetti, 2007) och Matematikboken (Andersson, 2007) förekommer 

diagnoser efter varje kapitel. När eleven har genomfört diagnosen får de antingen börja på ett 

fördjupningskapitel eller ett kapitel där man fortsätter att träna på grunderna.  

Både Sara och Soran upplevde att matematikböckernas diagnoser var jobbiga. Sara upplevde att det 

var jobbigt att alltid behöva börja på kapitlet förstoringsglaset. Soran upplevde att det var för många 

diagnoser och att han lätt blandade ihop allt vid diagnostillfällena då han ville prestera. Sara lyfte även 

upp problematiken med att boken gick igenom hur man kunde lösa uppgiften på flera olika sätt. Hon 

önskar att hon bara hade behövt lära sig en metod. Denna problematik lyfter även Bentley (2011) upp, 

han har funnit att sju olika beräkningsstrategier används i svenska läromedel för aritmetiken. Kanske 

är det inte så konstigt att eleverna blandar ihop dessa metoder om de är svaga i matematik eller har ett 

vagt arbetsminne. Om Sara bara hade behövt fokusera och lärt sig en av dessa metoder som hon 

önskade hade hon kanske kunnat automatisera den strategin och lagt ner mer energi på att försöka 

förstå det som hon räknade.   
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Elevens inflytande  

I skollagen 9 § står det: 

 

”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 

aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

dem.  

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras 

ålder och mognad” (Sverige, 2010, s. 16).  

 

Löwing (2006) menar att många skolor använder sig för lite av eleverna när de ska planera och 

utvärdera arbetssätt och moment inom matematiken.  

 

“Många elevers uppfattning är att det blir roligare i alla ämnen om de får möjlighet att påverka 

sina studier, både innehåll och redovisningsformer” (Skolverket, 2003, s. 31) 

 

Även om eleverna anses vara unga i min studie kan de sätta ord på hur de har upplevt samt hur de 

upplever de stöd och den hjälp som de har fått samt får idag. Det är även intressant att samtliga fem 

elever kan sätta ord på hur de själva upplever att de lära sig som bäst. Enligt Malmer (2002) kan man 

många gånger öka elevens motivation genom att låta eleven vara delaktig i planeringen i enlighet med 

skollagen. Vilket moment vill eleven börja med, samt hur ska eleven arbeta för att nå målet. Ingen av 

eleverna upplevde att de i årskurs 3 fick vara med och bestämma vilka mål som de skulle arbeta mot 

eller på vilket sätt de skulle arbeta.  

Det är först nu när Stefan har blivit äldre som han får vara med och bestämma när han önskar få extra 

stöd, samt när han vill vara med i den ordinarie undervisningen. När eleven får möjlighet att påverka 

undervisningens utformning är det viktigt att man utvärderar det. Många gånger kan det vara bra att 

göra de i nära dialog med varandra, att pedagogen och eleven tillsammans väger för- och nackdelar. 

 

Klasstorlek, nivågrupperingar och liten grupp 

Alla barn är individer och deras svårigheter är specifika för just dem. Med andra ord så finns det inte 

två elever med samma svårigheter. Därmed måste pedagogen finna olika lösningar för att hjälpa varje 

individ, oavsett om eleven har undervisning i helklass eller i en mindre grupp (Adler, 2007). Detta 

skapar många gånger en stress hos pedagogen och många gånger känner sig pedagogen otillräcklig i sin 

yrkesroll (Malmer, 2002). 

Det finns både för och nackdelar med grupperingar. Nackdelen med nivågrupperingar är att eleven kan 

hamna i fel grupp och därmed inte utvecklas fullt ut. Eleven kan även ligga på gränsen mellan två 
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grupper. Och vid eventuellt byte av grupp kan det uppstå svårigheter för eleven, då det många gånger 

kan förekomma olika arbetssätt. Om en elev går i den högre/svårare gruppen kan det vara så att eleven 

har kunskapen men inte hänger med i det tempo som förekommer. Detta kan senare komma och 

påverka elevens självförtroende negativt, då den inte känner att den hänger med i undervisningen. Detta 

trots att eleven har utvecklats och fått större kunskaper så kommer de lätt i skymundan då elever många 

gånger jämför sig med varandra.. Elever i matematiksvårigheter har många gånger koncentrerat sig på 

ett fåtal uträkningsmetoder. Det kan då bli svårt för eleven att hoppa in i en grupp där de andra eleverna 

har lärt sig fler metoder. De som från början var en positiv kunskapsutveckling hos eleven kan snabbt 

glömmas bort av eleven då den får svårt att hänga med i den nya gruppen. Det här undervisningssättet 

kräver många gånger mer av så väl elev som pedagog så att eleven inte känner sig otillräcklig (Löwing 

& Kilborn, 2003). I de nivåindelade grupperna saknas ofta duktiga elever som kan verka som 

”dragplåster” och inspirationskälla till de svagare eleverna (Slavin, 1998). Trots detta är 

nivågrupperingar fortfarande vanliga i den svenska skolan. Oftast genomförs bara ett test innan 

eleverna placeras ut i olika grupperna, utan att någon större hänsyn tas. 30 % av de svenska eleverna 

som deltog i TIMSS studie (Skolverket, 2012a) gick i nivåindelade grupper.  

Matematikämnet är ett ämne med hög status, då många förknippar det med intelligens (Adler, 2001; 

Ahlberg, 2005). Om en elev får arbeta i en grupp med andra elever som har svårigheter i matematik 

kan det även komma att påverka elevens självförtroende. En del elever upplever att den lilla gruppen 

medför att de lär sig mer samt att de inte känner sig ensamma med sina svårigheter. Några elever 

upplever å andra sidan att det är jobbigt att arbeta i den lilla gruppen, de kände att de straffades och var 

”dumma”.  

Lärare som undervisar nivåindelade klasser är ofta positiva till detta sätta att organisera undervisningen. 

De menar att det underlättar planeringen för dem, att de inte behöver göra flera olika planeringar för 

gruppen (Skolverket, 2012a). Slavin (1998) dementerar detta och hänvisar till flera internationella 

studier som visar att nivåindelade klasser och åldersblandade klasser endast ger små eller inga 

förbättrade resultat alls. Han menar att ingen elev är den andra lik, att alla elever behöver mötas utifrån 

deras individuella förutsättningar och behov. 

Både Höstskolan och Solskolan har normalstora klasser med 24 respektive 23 elever. Båda skolorna 

arbetar med helklassundervisning och smågruppsundervisning. Solskolan och Höstskolan använder sig 

av diagnoser för att kartlägga vilka elever som är i behov av extra stöd i mindre grupp. På Solskolan 

fick Soran, Stefan och Sara arbeta i en mindre grupp tillsammans med fritidspedagogen Kalle. 

Anledningen till varför som de inte fick arbeta tillsammans med specialläraren på skolan var för att de 

inte var tillräckligt många elever i deras klass som behövde extra stöd. Detta ställer jag mig frågande 

till. Skulle deras svårigheter vara mindre, bara för att det var tre elever som behövde extra stöd i denna 

klass? Enligt Bentley (2011) är det av vikt att man sätter in rätt sorts stöd i tid. Det är väl känt från 
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tidigare forskning att lärarens kompetens och erfarenhet är av avgörande betydelse för om eleverna ska 

lyckas.  

Det är väl känt från tidigare forskning att lärarens kompetens och erfarenhet är den faktor som påverkar 

elevernas prestationer mest. Utifrån min studie kan jag inte avläsa om fritidspedagogen Kalle har någon 

form av matematisk utbildning. Som fritidspedagog läser man mycket pedagogik i sin utbildning, den 

är dock inte specifikt kopplad till matematikämnet. Sofie säger i sin intervju att hon inte tror att detta är 

av avgörande karaktär då nivån på elevernas matematik är låg. Ahlberg (2005) poängterar att det är 

viktigt att de pedagoger som arbetar tillsammans har ett nära arbete där de känner tillit till varandra.  

Magne (1998) menar att det är av avgörande betydelse att eleverna befäster grunderna på ett korrekt sätt 

i de tidiga årskurserna och att det är svårt att reparera dessa skador i de senare skolåren då eleverna inte 

vill arbeta med de grundläggande baskunskaperna då flera elever tycker att det är pinsamt. 

På många skolor arbetar fritidspedagogerna som extra stöd i undervisningen på dagtid i de lägre 

årskurserna, innan fritidsverksamheten har börjat. Utifrån matematiksatsningen 2012 i Sundbyberg, har 

NCM beslutat att de skolor som ingår i satsningen även kommer låta fritidspedagogerna delta i ett antal 

utbildningstillfällen. Nygren (2011) tror att denna satsning kan komma att påverka elevernas 

matematikresultat i positiv bemärkelse på långsikt.  

På Höstskolan fick Helena och Hedvig arbeta extra tillsammans med skolans speciallärare på två 

lektioner i veckan. Dessa lektioner var förlagda på tider då övriga elever i klassen hade andra lektioner 

så som elevens val och slöjd. Av förståeliga skäl upplevde både Helena och Hedvig detta som jobbigt 

och orättvist. Helenas och Hedvigs inställning till dessa extra lektioner kan även ha kommit och 

påverkat deras prestationer under dessa lektioner. Båda tjejerna berättar att de många gånger funderade 

över vad de andra eleverna gjorde samt om de missade något roligt. Om lektionerna med specialläraren 

hade legat parallellt med klassens ordinarie matematiklektioner så kanske de inte hade upplevt stödet 

som ett straff som Hedvig som uttrycker det i intervjun.  

Gruppkonstellationerna på både Höstskolan och Solskolan är konstanta. Det är samma elever som 

arbetar i de olika grupperna oavsett delområde. Var Sara, Stefan, Soran, Hedvig och Helena i behov av 

att ingå i den mindre undervisningsgruppen inom samtliga delområden. Skulle man kunnat öka deras 

självförtroende och självkänsla genom att låta dem arbeta i den ordinarie undervisningsgruppen inom 

det delområde som de var starkast i så att de inte behövde känna att de skiljde sig ifrån mängden. 

Slavin (1998) menar att elever som går i lågpresterande grupper lätt kan bli stämplade som dåliga och 

dumma av andra och att detta kan komma och påverka elevens självförtroende negativt i flera ämnen. 

Denna problematik lyfter även Groth (2006) upp i sin doktorsavhandling, Uppfattningar om 

specialpedagogiska insatser att elever som har fått specialpedagogiskt stöd många gånger har en lägre 

tilltro till sin förmåga än elever som inte har fått specialpedagogiskt stöd. 
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Skolverkets förslag till regeringen om att utöka timplanen med en timme i veckan kan uppfattas som ett 

bra förslag. Det bygger dock på att skolorna använder den utökade timplanen på ett effektivt sätt så att 

det inte blir som med uppbyggnaden av alla matematikverkstäder som enligt Bentley (2012) inte 

används på rätt sätt. Många skolor har lagt pengar på uppbyggnaden av matematikverkstäderna men de 

har inte satsat på att öka pedagogernas kompetens. Om kompetensen inte finns så kan heller inte 

materialet som finns i verkstäderna användas på ett bra och utvecklande sätt för eleverna. 

Matematikverkstan på Solskolan användes flitigt för några år sedan, men används inte längre i samma 

utsträckning enligt Hildur. Det laborativa och konkreta materialet som finns i verkstäderna skulle 

eventuellt kunna hjälpa fler elever till att få en djupare förståelse för matematikämnet. 

 

Skolans organisation 

Ahlberg (2005) poängterar vikten av att ha en fungerande organisation på skolan, att det finns ett nära 

samarbete mellan berörda pedagoger. Som pedagog måste man våga granska sig själv och 

undervisningen runtikring och i samband med de fundera över vad man kan förändra för att få en så väl 

fungerande organisation som möjligt runt eleven. Elever i behov av särskilt stöd är inte bara 

klasslärarens/mentorns eller specialpedagogen/lärarens ansvar, utan bör vara hela arbetslagets och 

organisationens angelägenhet. Ahlberg (2005) menar att specialpedagogen/läraren har en viktig roll i att 

få samtliga pedagoger till att arbeta tillsammans på ett reflekterande sätt. Dock kräver detta att det finns 

tid avsatt till detta ute på skolorna.  

Eventuellt skulle både Höstskolan och Solskolan kunna utveckla sitt sätt att lägga upp och planera samt 

utvärdera undervisningen i både helklass och i den mindre gruppkonstellationen. Detta är ett område 

som man alltid kan utveckla och utvärdera till det bättre. De skulle även kunna arbeta för att få eleverna 

mer delaktiga i planeringen, upplägget samt utvärderingen av undervisningen.  

Bentley (2011) menar att den svenska skolan överlag behöver bli bättre på att ge eleven utrymme till att 

muntligt få försöka sätta ord på hur eleven tänker samt hur de upplever matematikämnet. Först när vi 

har fått reda på de, kan vi hjälpa eleven vidare i sin utveckling. 

 

Avslutningsvis vill jag lyfta upp något positivt och roligt. I min studie är eleverna i motsats till PISA 

(2010) mer positiva till ämnet matematik nu när de går i årskurs 6 än när de gick i årskurs 3. Vad detta 

beror på är svårt att säga. En eventuell orsak kan vara att eleverna idag upplever att de får ett bättre 

stöd samt att de känner sig mer delaktiga i planeringen och upplägget än i årskurs 3. 
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Fortsatt forskning 

Det är alltid svårt att göra en avgränsning när man genomför en studie av detta slag. Dock är det en 

nödvändighet. Det hade varit intressant att ta reda på hur föräldrarna till eleverna upplevde stödet och 

hjälpen som eleven har fått. Något annat som jag skulle velat ta reda är vilken inställning som elevens 

vårdnadshavare har haft och har till matematikämnet, samt vad de har för utbildning. I TIMSS 

rapporten kan man läsa att elevens socioekonomiska bakgrund har betydelse och att elever som har 

högutbildade föräldrar i det stora hela klarar sig bättre i skolan (Skolverket, 2012a). Kan föräldrarnas 

uppfattning och upplevelser av matematikämnet ha påverkat elevens inställning? Det skulle även vara 

intressant att intervjua elevernas nuvarande matematiklärare för att få en bild över hur de upplever att 

det fungerar för eleverna idag.  

För att få en djupare och mer rättvis bild över hur stödet har sett ut samt ser ut skulle det vara 

intressant att göra en studie i realtid i både årskurs 3 och 6. Då jag upplevde att såväl elev som 

pedagog hade svårt att komma ihåg hur stödet såg ut i årskurs 3. Om jag hade genomfört en sådan 

studie hade jag heller inte hamnat i situationen att en pedagog hade slutat på skolan.   

 

Avslutande ord 

I min kommande roll som specialpedagog är det av vikt att jag har ett nära samarbete med elevernas 

pedagoger. Att pedagogerna är lyhörda och lyssnar och stämmer av hur eleverna upplever olika 

situationer i skolan samt hur eleven upplever att den lär sig som bäst. För att kunna möta varje individ 

på dennes nivå är det viktigt att samtliga pedagoger även arbetar för att väcka lusten och intresset hos 

eleverna. Det kan ske genom att man utgår ifrån elevens intresse samt från vardagliga händelser. För 

att kunna hjälpa pedagogerna i deras arbete kan en viktig del i mitt kommande arbete bli att göra 

observationer för att sedan kunna komma med handledningstips och råd kring hur pedagogen kan 

arbeta vidare. Det är även viktigt att arbetslagen på skolan funderar över vad de vill mäta/testa av med 

en diagnos samt vad de inte kan mäta med den.  
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Bilaga 1 

Brev till vårdnadshavare  

2013-01-23 

Hej 

Jag heter Malin Wikström och utbildar mig till specialpedagog med inriktning matematik vid 

Stockholms universitet. I mitt examensarbete kommer jag att undersöka elever och pedagogers 

upplevelser kring de extra stöd som barn i de tidiga skolåren har fått i matematik. Jag önskar ta reda på 

hur de idag 3-4 år senare upplever att stödet har sett ut samt om de tycker att stödinsatserna har varit 

tillfredställande och tillräckliga.  

För att få svar på dessa frågor söker jag elever som kan tänka sig ingå i denna studie. Jag kommer att 

intervjua eleverna enskilt en och en på skolan. För att intervjusituationen ska kännas så avslappnad 

och trygg som möjligt och för att jag ska kunna få med alla information önskar jag få spela in 

intervjun. Intervjun beräknas ta 30-60 minuter. Alla intervjuer kommer att behandlas enligt 

vetenskapsrådet etiska regler, det vill säga:  

Alla uppgifter är konfidentiella, elevens namn, skola och hemkommun kommer inte att nämnas i 

studien. Det är bara svaren som kommer att redovisas, ingen annan information. Efter avslutat arbete 

kommer inspelningarna att raderas samt eventuella anteckningar. Denna studie är välförankrad med 

skolans rektor.  

Får delta i studien    ☐ ja ☐ nej 

Intervjun får spelas in    ☐ ja ☐ nej 

Får ta del av IUP    ☐ ja  ☐ nej 

Får ta del av åtgärdsprogram    ☐ ja  ☐ nej 

Det är helt frivilligt att medverka och du/ni kan när som helst säga till om ni inte längre önskar delta i 

studien.  

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig.  

 

Med vänlig hälsning  

Malin Wikström 

Mail: xxx    

Tel: xxx   
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Bilaga 2 

Brev till pedagoger 

2013-02-XX 

Hej 

 

För drygt två veckor sedan kontaktade jag dig via telefon för att fråga om du kunde delta i min studie 

kring hur ni tidigare har arbetat med elever som riskerat att inte nå kunskapskraven i matematik. Nu 

har jag fått in svar från samtliga vårdnadshavare och skulle vilja be dig ta fram IUP och eventuella 

åtgärdsprogram på följande elev: XXXX 

 

När du har fått fram alla dokument önskar jag att du ger förslag på tider då jag kan få komma till din 

arbetsplats för att genomföra en intervju med dig. Intervjun beräknas ta 45-60 minuter. För att 

intervjusituationen ska kännas så avslappnad som möjligt och för att jag ska kunna få med all 

information önskar jag få spela in intervjun. 

 

Intervjun kommer att behandlas enligt vetenskapsrådet etiska regler, det vill säga:  

Alla uppgifter är konfidentiella, namn, skola och hemkommun kommer inte att nämnas i studien. Det 

är bara svaren som kommer att redovisas, ingen annan information. Efter avslutat arbete kommer 

inspelningarna att raderas samt eventuella anteckningar.  

 

Med vänlig hälsning  

Malin Wikström 

Mail: xxx    

Tel: xxx    
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Bilaga 3 

Intervjuguide elev 

 Berätta lite om dig själv. 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge du har gått på denna skola. 

 Har du tidigare gått på förskola/dagmamma innan du började i skolan? 

 Vilket språk talar ni hemma? 

 Vilka skolämnen gillar du? 

 Finns det något ämne som du inte gillar. Om, varför? 

 På en skala från 1-10, hur mycket gillar du matematikämnet? 

 Har ni möjlighet att påverka undervisningens utformning? Om, hur? 

 Berätta hur en matematiklektion kunde se ut för dig i årskurs 3.  

 Hur tycker du att en bra matematiklektion är? Vad gör ni m.m.? (arbetsformer) 

 Finns det något område/moment som du upplever som svårt inom matematiken? 

 När du var yngre (när du gick i årskurs 3-4) kommer du ihåg hur en matematiklektion såg ut 

då? 

 Fick du extra stöd i matematik då? Om, hur såg det ut? 

 Du har haft åtgärdsprogram i matematik, vet du vad som står/stod i det? 

 Fick du vara med och upprätta det? 



 

 

57 

Bilaga 4 

Intervjuguide pedagog 

 Berätta lite om dig själv.  

 Hur länge har du arbetat på skolan? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilka ämnen undervisar du i? 

 Hur ser en vanlig matematiklektion ut? 

 Använder ni något diagnosmaterial på skolan för att kartlägga elevernas kunskaper i 

matematik? 

 Vem avgör vilka elever som är i behov av extra stöd? 

 Har du extra stöd/resurs på någon av dina lektioner? 

 Hur ser stödet ut? 

 Räcker resurserna till? 

 Hur har det extra stödet sett ut för X? 

 Upplever du att de stöd som ni erbjöd X räckte? 

 Vilket/vilka språk talar X? 

 Vem upprättar åtgärdsprogrammen på skolan? 

 Har elev och vårdnadshavare varit delaktig i upprättandet av åtgärdsprogrammen. 
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