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Att vilja och kunna vara med 
En studie av elevers uppfattning om delaktighet i en matematisk praktik 

Helene Bragsjö 

Sammanfattning 

I denna studie belyses de olika uppfattningar som elever ger uttryck för när de talar om att delta i en 

matematisk praktik samt hur de beskriver vad som gynnar respektive hindrar delaktighet. Studien, som 

har en fenomenografisk ansats, utgår från att delaktighet, kommunikation och lärande hänger samman. 

Elevens vilja, uppfattning om sig själv och syn på ämnet såväl som vilka villkor som ges för 

deltagande i olika lärmiljöer utgör viktiga aspekter på delaktighet i studien. Genomförandet har skett i 

en årskurs 4 med hjälp av fokusgruppsintervjuer, enkät, observationer samt ett iscensatt 

lektionstillfälle. Resultatet visar att elevernas syn på delaktighet baseras på om de uppfattar ämnet som 

meningsfullt, utvecklande och att de kan påverka. Innebörden i vad som menas med meningsfullt 

ämne eller att utvecklas varierar dock och kan ses vara personberoende. Att delta uppfattas även starkt 

relaterat till arbetsro, trivsel och känslan av att bli lyssnad på och vara behövd. Resultatet visar att det 

krävs engagemang för att delaktighet skall uppfattas av eleverna. Delaktighet gynnas av sammanhang 

där olika bidrag ses som värdefulla, där man får tänka, förklara och interagera med varandra. 

Sammantaget ger detta eleverna förutsättningar för att vilja och kunna vara med, att förstå och känna 

inflytande. Resultatet visar även att eleverna bedömer huruvida en situation är värd att delta i utifrån 

tilltro, intresse, erfarenheter och mål men även utifrån hur de uppfattar själva aktiviteten och hur andra 

engagerar sig i sammanhanget.  
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Förord 

Detta självständiga arbete har varit som en enda lång vindlande resa känslomässigt där känslorna 

pendlat mellan misströstan, hopp och stolthet. Nu när arbetet går mot sitt slut har som tur är stoltheten 

tagit överhand.  Det faller sig väl till pass att sända en tanke till mina nära som under arbetets gång 

kanske inte fått den uppmärksamhet de förtjänar men som visat stort tålamod och trott på mig. Tack 

även kära syster med make som givit mig det där lilla extra stödet under slutspurten. 

Ett extra tack till min handledare Helen Knutes Nyqvist som väglett mig under arbetet med tips och 

frågor som fått mig att reflektera de där extra varven. 

 

Åkersberga, Maj 2015 
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Inledning  

I skolan idag finns många elever som av olika anledningar inte kan, vågar eller vill delta fullt ut i de 

aktiviteter som erbjuds under matematiklektionerna. Faktorer som tilltro till egen förmåga, uppfattning 

om matematikämnet, tillgång till varierad undervisning, men också möjlighet till delaktighet och 

begriplighet påverkar (Skolverket, 2003, 2007). Matematiken upplevs av många som ett 

manipulerande med symboler, nya begrepp och procedurer utan förståelse, samtidigt som andra elever 

finner matematiken alldeles för enkel med ständig repetition av saker de redan tycker sig kunna. Under 

pågående utbildning har jag fått reflektera kring olika lärmiljöer och dess villkor för att främja elevers 

kunskapsutveckling. Inom samma tidsrymd släpptes rapporten Utökad undervisningstid i matematik 

(Skolverket, 2012). I rapporten lyfter författarna fram variation och kommunikation som viktiga 

parametrar för att främja kunskapsutveckling i matematik. Undervisningen bör enligt rapporten bygga 

på reflektion, gemensamma samtal samt i högre grad fokusera problemlösande aktiviteter. Uppgifter, 

relevans och sammanhang har betydelse för att skapa intresse för ämnet som sådant och ge 

förutsättningar för att elever känner tilltro till sin förmåga i matematik. Fram träder vikten av att vara 

medveten om hur olika lärandesituationer påverkar elevers möjligheter att kommunicera, samspela och 

lära. På samma sätt behövs en medvetenhet om att elevens tidigare erfarenheter från 

matematikklassrummet infogas i dess syn på sig själv vilket påverkar hur denne väljer att agera i de 

aktiviteter som tillhandahålls.  

Mitt intresse för alla elevers möjlighet att delta i ett socialt och pedagogiskt sammanhang ligger till 

grund för mitt val av studie. I Högskoleförordningen framkommer tydligt att en speciallärare i 

matematik skall uppvisa förmåga att ” ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete 

och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (SFS 1993:100). I aktuell läroplan 

Lgr-11 (Skolverket, 2011) står att elever skall ges inflytande över utbildningen samt omfattas av 

demokratiska principer som att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga. Att säkerställa att 

undervisning görs tillgänglig och relevant för alla elever utifrån dess olika behov är dock inte helt 

enkelt i praktiken. Specialpedagogikens huvuduppgift i skolan är att med ”utgångspunkt i elevers 

olikheter fortlöpande försöka undanröja hinder för lärande och delaktighet” (Ahlberg, 2001, s. 148).  

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som är i svårigheter (Skolverket, 2011). Denna studie, som 

skrivs inom ramen för specialpedagogik, fokuserar dock inte specifikt på elever i 

matematiksvårigheter. Som blivande speciallärare vill jag medverka till alla olika elevers möjligheter 

att delta, kommunicera och lära vilket omfamnar elever som är i svårigheter av något slag såväl som 

de som ses ha det extra lätt för sig med matematiken.  

Det är min förhoppning att denna begränsade studie kan ge röst åt elevers olika uppfattningar som de 

uttrycks i intervjuer och enkät samt att det som skrivs fram kan bidra till att jag själv, andra lärare, 

speciallärare och skolledare får ytterligare inblick i hur elever uppfattar och tänker om delaktighet 

utifrån den matematik de erfar under lektionerna. En större förståelse för hur eleverna uttrycker sig om 

vad som gynnar eller hindrar delaktighet kan ses bidra till det specialpedagogiska fältets uppgift 

avseende att göra undervisningen tillgänglig och relevant för alla elever.  
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Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att belysa de olika uppfattningar som elever ger uttryck för avseende att delta i 

en matematisk praktik.   

Frågeställningar 

På vilka olika sätt uttrycker elever sin uppfattning om delaktighet? 

Hur uttrycker sig elever om vad som kan möjliggöra respektive hindra deltagande i olika 

sammanhang? 

Vilka uppfattningar har elever om sina möjligheter att kunna och vilja vara med? 

 

Avgränsning 

Denna studie intresserar sig för elevernas uppfattning om delaktighet i relation till matematikämnet 

och de aktiviteter som erbjuds inom ramen för matematiklektionerna. I studien fokuseras just hur 

elever uttrycker uppfattning om delaktighet inte den delaktighet som går att observera under 

lektionerna. 
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Bakgrund 

 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning och teori i syfte att belysa de olika uppfattningar som 

eleverna ger uttryck för avseende att delta i en matematisk praktik. Först behandlas olika 

utgångspunkter för specialpedagogik som då även relateras till inkludering samt delaktighet. Likaså 

presenteras forskning avseende matematikundervisning av idag samt vad som kan ses skapa 

gynnsamma villkor för lärande, kommunikation och delaktighet. I denna studie kopplas delaktighet till 

en syn på utveckling och meningsskapande som sociokulturell teori, flerstämmiga språkrum och 

dialog lyfter fram. Därav presenteras dessa teorier översiktligt. Flera olika faktorer kan ses påverka 

elevers lust att lära samt möjlighet att delta under matematiklektionerna. Det har därför varit viktigt att 

presentera vad forskning säger om motivation och elevers tillit till sin egen förmåga, vad som ses som 

gynnsamt för elevers utveckling i matematik samt presentera några olika förklaringsmodeller till hur 

elever kan uppfatta vara i svårigheter respektive ha det lättare för sig i ämnet.  

Tidigare forskning 

Specialpedagogikens olika utgångspunkter 

Specialpedagogik kan ses som nära kopplat till utbildningspolitiska intentioner och beslut (Ahlberg, 

2009). På den offentliga arenan och i skolans styrdokument går det att spåra en slags ideologi för skola 

och specialpedagogik, en inkluderande sådan, som tar sitt ursprung i internationella konventioner och 

överenskommelser (Ahlberg, 2009; Göransson & Nilholm, 2013).  I rapporten Inkluderande 

undervisning – vad kan man lära av forskningen menar Göransson och Nilholm att eleverna i en 

inkluderande skola bör vara delaktiga i sin egen kunskapsutveckling såväl som i sociala sammanhang. 

I rapporten framgår att begreppet inkludering ofta relateras till enskilda individers situation, ofta med 

fokus på elever i svårigheter och om dessa är delaktiga i en gemenskap samt om de når målen. I 

praktik och i forskning framträder även en syn på inkludering som att enbart beröra huruvida elever i 

svårigheter befinner sig i ”vanliga” klassrum eller inte. 

Det specialpedagogiska forskningsfältet har olika utgångspunkter när det gäller att förstå och beskriva 

området och olika orsakssamband. Historiskt har intresset riktats mot individer eller grupper i behov 

av stöd medan forskningen på senare tid intresserat sig allt mer för att omfamna delaktighet, 

gemenskap och inkludering (Ahlberg, 2007). I ett punktuellt perspektiv läggs svårigheter hos 

individen, denne har svårigheter, medan i ett mer relationellt perspektiv ses svårigheterna som skapade 

i samspelet mellan eleven och omgivningen (von Wright, 2001). Ahlberg (2007) lyfter även fram ett 

kommunikativt relationellt perspektiv på specialpedagogik, ett perspektiv där kommunikation, 

delaktighet och lärande är starkt sammankopplade. Uppmärksamheten riktas här mot samspelet mellan 

individen och de sammanhang där denne ingår, och kan ses bottna i en sociokulturell syn på lärande 

(ibid.). Specialpedagogikens huvuduppgift i skolan är att med ”utgångspunkt i elevers olikheter 

fortlöpande försöka undanröja hinder för lärande och delaktighet” (Ahlberg, 2001, s. 148). Denna 

uppgift gäller i högsta grad pedagogiken i sin helhet.  Detta kan ses knyta an till vad Göransson och 

Nilholm framhåller som en mer gemenskapsorienterad syn på inkludering, där olikheter ses som en 

tillgång och där alla elever ska kunna vara ”delaktiga i en lärandegemenskap och rätten att utvecklas 
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så långt som möjligt utifrån ens egna förutsättningar” (Göransson & Nilholm, 2013, s. 33).  Här 

kommer demokrati, samarbete och gemensam problemlösning i fokus (ibid.).   

Delaktighet 

Med en gemenskapsorienterad syn på inkludering behöver eleverna möta arbetsformer där de 

involveras med varandra för att kunna uppleva delaktighet (Göransson & Nilholm, 2013). I WHO’s 

klassificering av hälsokomponenter, ICF, kan delaktighet beskrivas som individens engagemang i en 

livssituation (Molin, 2004). Mötet och samspelet med andra ses utgöra stor betydelse.  Delaktighet kan 

ses som ett tydligt samspel mellan individ och sammanhang, men delaktighet baseras även på 

individens egen upplevelse (Berhanu & Gustavsson, 2009; Molin, 2004). Förutsättningar för 

delaktighet kan enligt Molin betraktas utifrån interna aspekter som vilja och förmåga till delaktighet, 

likväl som utifrån externa aspekter som tillgänglighet samt tillfälle till delaktighet. I en begreppsanalys 

gjord av Molin framkommer hur komplext begreppet är. Här nämns aktivitet, engagemang, 

tillhörighet, autonomi, makt samt interaktion, Alla olika former av delaktighet som kan ta sig olika 

uttryck i olika sammanhang (ibid.).  

Begreppet delaktighet beskrivs ur ett systemteoretiskt perspektiv av Almqvist, Eriksson och Granlund 

(2004). Författarna lyfter fram delaktighet utifrån flera perspektiv omfattande upplevelsen av 

engagemang, motivation och agerande, vilka förutsättningar som miljön erbjuder samt samspelet i 

olika sammanhang. De menar att det går att påverka elevers delaktighet på flera olika sätt genom att 

exempelvis underlätta miljöns tillgänglighet samt att utveckla individens autonomi, i benämningen av 

tron på den egna förmågan i relation till att hantera och agera i en situation. Individer skapar i viss mån 

sin egen miljö genom att välja vilka sammanhang de vill delta i. Författarna menar att individens val 

påverkas av tidigare erfarenheter såväl som av tankar om framtiden. För att känna delaktighet behöver 

individen uppleva att den är med i sammanhang där denne samspelar med andra, agerar och känner 

engagemang (ibid.) Upplevelsen varierar med person och situation. Meningsfullhet och samband är en 

förutsättning för att elever ska känna delaktighet (Ahlberg, 2001). När delaktighet skall bedömas bör 

det ske i relation till individens samspel i en viss miljö, där både individens upplevelse och agerande 

kommer i fokus (Almqvist et al., 2004; Molin, 2004).   

Sullivan, McDonough och Turner Harrison (2004) har undersökt elevers uppfattning om vilka faktorer 

som bidrar till delaktighet i matematik. Studiens resultat visar att eleverna anger klassrumskulturen 

som en faktor som påverkar möjligheterna att prestera. Många elever “seems to have necessary self 

confidence and appreciation of the contribution of effort and persistence, but may under contribute due 

to characteristics of the classroom culture” (ibid. s.3). Eleverna såg värdet av att anstränga sig för att 

nå resultat och lyckas. Drivkrafterna kunde vara att få jobbet gjort, få bra resultat på prov, skriva rätt 

svar, göra läraren nöjd. Även studenter som var självsäkra och hade förmågan att anstränga sig och 

vara uthålliga uppvisade kortsiktiga mål för sitt deltagande. Hälften av eleverna kopplade vikten av att 

lyckas i matematik till möjligheten att lyckas i framtiden, utmärkande var att alla de elever som hade 

det lättare för sig såg denna relevans. 

Språk, flerstämmighet och dialog 

Sociokulturell teori kan sägas ha påverkat svenska skolans syn på vad lärande är (Säljö, 2003). I ett 

sociokulturellt lärande sker lärande genom att individerna deltar i sociala praktiker, samspel och 

interaktion blir här viktigt. Här finns det en uttalad spännvidd, en utvecklingszon, mellan vad en 

individ kan lära själv och vad denne har för potential att lära i samspel med andra och under guidning 

aven kompetent annan (Dysthe, 2003a, 2003b; Säljö, 2000).  Dysthe menar också att för att utvecklas 
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och för att skapa mening behöver vi möta fler perspektiv som får oss att ompröva eller vidarutveckla 

våra tankar. Kunskapsutveckling kan då ses som en process där mening förhandlas fram i den 

spänning som uppstår ur de olika erfarenheterna. 

I synen på lärarande sett ur ett sociokulturellt perspektiv är språket det viktigaste redskapet när 

människan ska försöka förstå sin omvärld (Dysthe, 2003a). I denna studie ses de villkor för en 

matematikpraktik som baseras på delaktighet, kommunikation och lärande ligga nära det flerstämmiga 

språkrummet samt Bakhtins dialogism som dessa tolkas av Dysthe (1996). För Bakhtin är själva 

språket i sig dialogiskt och omfattar både förr och nu. ”Varje ord vi använder ekar av röster från 

tidigare användare” (Dysthe, 2003b, s. 47). Människan är ständigt i dialog med andra genom ord och 

handling, det är i denna dialog vi får insikter om oss själva och definieras (Igland & Dysthe, 2003) . 

En dialog kan vara både muntlig och skriftlig, allas ord lyssnas in och försöker förstås. Här framhålls 

hur mening och förståelse skapas i dialog och samspel, där respons och återkoppling mellan de olika 

bidrag som samspelar är av största vikt. Att förstå ses som en aktiv handling. Att lyssna innebär alltså 

inte per automatik att förstå om man inte samtidigt gör orden till sina egna, går i dialog med det som 

hörs. Yttranden kan ses ingå i en kommunikationskedja där responsen också kan uttryckas vid en 

senare tidpunkt. De olika individernas yttranden och då indirekt även deras erfarenheter tas i dialogen 

på allvar, bidrar och konfronteras mot andra röster (Liberg, 2003). Liberg menar att upplevelser av 

film, läromedel, bilder och skönlitteratur kan erkännas som stämmor i dialogen, men även 

erfarenheten av att ha ”arbetat tillsammans” eller på egen hand kan nämnas. Text och kommunikation 

kan ses ur ett multimodalt perspektiv, där olika uttryck, språk och sinnen ingår i den helhet som 

dialogen och den meningsskapande processen ingår i (ibid.). Dialog och flerstämmighet kan ställas 

mot ett mer monologiskt organiserat rum där lärare eller läroböcker står för sanningen, där ingen eller 

lite plats ges för olika erfarenheter att mötas (Igland & Dysthe, 2003; Mouvitz, 2004).  Igland och 

Dysthe problematiserar detta då Bakhtin menar att alla yttranden i sig är dialogiska. Det som 

eftersträvas är att uttrycken inte blir entydiga och i sig undertrycker frågor, vidareutveckling och 

invändningar. Den monologiska aspekten uppkommer just när det som uttrycks hindrar 

meningsskapande och kreativ förståelse.   

Matematiken och undervisningen 

Matematiken skall skapa lust och tilltro till den egna förmågan varför hänsyn behöver tas till elevers 

förkunskaper, erfarenheter och intresse (Skolverket, 2003). Eleverna bör även ges möjlighet till 

inflytande och delaktighet. I aktuell läroplan samt i flera rapporter från Skolverket (2003, 2011, 2012) 

skriver man fram den önskade matematiken med ord som kreativitet, variation, kommunikation, 

resonemang, reflektion och problemlösning. I Skolverkets nyss refererade rapporter betonas en 

undervisning som inte enbart handlar om metodkännedom utan som fokuserar på samtal samt 

förståelse av begrepp och samband. Eleverna visar sig ha bristande begreppsförståelse i matematik 

(Skolverket, 2012). Lärare kan inte förutsätta att elever klarar av att skapa förståelse för begrepp utan 

hjälp av andra kunniga (Arevik & Hartzell, 2007). De menar att samtal noga bör fokusera på ord, 

begrepp och tänkande då ämnesbegreppens strukturer ibland kan ligga långt ifrån elevernas spontana 

kunskapsstrukturer och erfarenheter. För att elever ska känna motivation och mening behöver de 

känna att deras erfarenheter från olika sammanhang tas till vara (Liberg, 2003).   

Engström (2003) ser det som viktigt att matematik inte enbart kopplas till enkla räknefärdigheter, 

memorering, regler och träning. Matematik är snarare resonemang, tankeaktiviteter, se mönster, 

abstraktion (ibid.). För att utveckla matematisk kreativitet och stimulera elever vidare mot förståelse 

av både metod, process och begrepp krävs utmanande uppgifter (E. Pettersson, 2011). För att skapa 
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relevans och begriplighet förespråkas en matematik som utmanar och som samtidigt omfattar konkreta 

upplevelser och praktiska tillämpningar i kontrast till det abstrakta (Skolverket, 2003). Uppgifter som 

tillhandahåller goda möjligheter för lärande bör inbjuda till matematiskt språkande och användande av 

ämnets redskap och procedurer samt relatera till väl definierade områden inom ämnet (Lindberg, 

2010).  Planering av aktiviteter kan ej enbart fokusera på vad som skall göras utan måste innefatta hur 

och vad som skall åstadkommas. Lindberg menar att uppgifter måste ”skapa ett behov av kunskapande 

hos eleverna” (ibid. s 121).  

Läroplanen framhåller de matematiska förmågorna som viktiga för att individen ska ges goda 

förutsättningar att göra välgrundade val i sin vardag likväl som att kunna delta i samhällets 

beslutsprocesser (Skolverket, 2011). Granström (2003) lyfter det kollektiva samtalets roll för att 

möjliggöra för eleverna att utveckla förmågan att argumentera och formulera sig men också för att lära 

sig lyssna på andras uppfattningar. Att kunna lägga fram påståenden och att leda dessa i bevis menar 

Mouvitz (2004) har varit en viktig drivkraft redan i tidiga demokratiska samhällen.  

Granström (2003) har utifrån egna studier funnit att de arbetsformer som läraren valde för lektionerna 

var den faktor som hade störst påverkan på elevernas utbyte av det som skedde. Här omfattades både 

socialt såväl som kunskapsmässigt utbyte. Att arbeta tillsammans med kamrater sågs av eleverna ge 

störst utbyte av lektionen. Genomgångar och katederundervisning (föreläsande form av 

helklassundervisning) gjorde det svårare att hänga med även om eleverna såg att det fanns positiva 

erfarenheter även med dessa arbetsformer.  

Flera granskningar visar att matematikundervisningen av idag till alltför stor del styrs av läromedel 

och enskilt arbete (Sackerud-Kling, 2012). I de rapporter Sackerud-Kling granskat har hon sett att 

verktyg och medel tillåtits bli viktigare än målen, exempelvis har laborativa material lätt fått för stort 

fokus på bekostnad av det som skulle belysas. Det är självfallet viktigt att val av undervisningsmetoder 

utgår från elevens förutsättningar och baseras på vetenskapliga rön, med det sagt att en enskild 

undervisningsmetod inte kan ses vara en generell lösning på de olika dilemman som uppstår. 

Undervisningen ska anpassas, det vill säga ge förutsättningar, för att elever utifrån sina egna 

förutsättningar ges möjlighet att lära (Skolverket, 2011).  

Eva Jablonka (2011) med kollegor har i ett projekt som undersökt hur skillnader i prestationsförmåga i 

matematik uppkommer i klassrummet funnit att detta beror på delaktighet, initiativförmåga och lärares 

olika sätt att förklara för olika elever. Resultatet visar att delaktighet och initiativ sällan kontrolleras 

och följs i klassrummen. Det gör att elevens möjlighet att prestera blir beroende av dess egna sociala 

kompetens utifrån bakgrund och vanor. Vad elever har för kommunikationsstrategier och hur dessa 

används är också av intresse. En undervisning baserad på tyst räkning lämnar mycket till hur eleven 

själv kan nyttja de resurser som finns att tillgå, som lärare, klasskamrater eller bok och i vilken 

omfattning (ibid.). Elever generellt, men elever i svårigheter i synnerhet, frågar ofta en kamrat om 

hjälp innan den frågar läraren (Sjöberg, 2006). Orsakerna till detta var att eleverna lättare kunde förstå 

kamraternas förklaringar.  

 

Undervisningsklimatets betydelse 

Det sociala klimatet som råder i undervisningssituationerna påverkar elevernas välbefinnande, 

motivation och lärande enligt Westling Allodi (2010). Klimatet skapas genom relationer mellan de 

individer som ingår i situationen. Författaren menar att klassklimatet kan skapa problem vilket gör det 

viktigt att eftersträva och arbeta för ett lyhört och respektfullt socialt klimat. Det sociala klimatet i 
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lärmiljöerna skall ses som en viktig aspekt i utbildningen. Tillit och respekt mellan eleverna kan ses 

som en förutsättning för att elever ska kunna gå in i samspel och dialog som skapar mening enligt 

Dysthe (1996). Läraren bör använda metoder som passar klass såväl som kontext i sin strävan att 

möjliggöra reflektion och förståelse utifrån tankar om att arbeta tillsammans och i dialog (ibid.).  

Elever kan avstå från att gå in och delta av rädsla för hur kamrater skall agera och säga (Sullivan, 

McDonough & Turner Harrison, 2004). För att eleverna skall ges möjlighet att tillägna sig den 

undervisning som sker oavsett form är det viktigt att ta klassrumsklimat såväl som möjligheten till 

rimlig arbetsro i beaktande. Sjöberg(2006) har i sin studie om elever i matematiksvårigheter visat hur 

viktig den effektiva tid som eleverna lägger på faktiskt matematikarbete är för att de ska lyckas i sitt 

lärande. En stökig klassrumsmiljö kan bidra till att tiden går till annat än matematik vilket påverkar 

många elevers utvecklingsmöjligheter.   

 

Matematiksvårigheter och att ha fallenhet för matematik  

En utmaning för lärare är att variera och anpassa verksamheten för de olikheter som finns i gruppen. 

Aktuell läroplan Lgr -11 (Skolverket, 2011) skriver tydligt fram att skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som är i svårigheter. Vad menas då med att vara i svårigheter eller att ha det lättare för sig i 

matematik? I en naturlig variation av olikheter i en klass kommer några att arbeta snabbt, andra 

långsamt, några får anstränga sig för att lyckas medan andra tar sig vidare utan större ansträngning 

(Engström, 2003). Denna variation behöver skolan möta. 

Att en elev hamnar i matematiksvårigheter kan förklaras med hjälp av olika förklaringsmodeller som 

hänför sig till neurologiska orsaker, psykologiska orsaker, sociologiska eller didaktiska (Engström, 

2003; Lunde, 2011). Adler (2001) använder en medicinsk diagnos, dyskalkyli, för elever med 

specifika matematiksvårigheter och avser då normalbegåvade elever med svårigheter inom delar av det 

kognitiva området, att ställa mot generella lärsvårigheter i matematik som kopplas till generella 

svårigheter att lära (ibid). Orsaker till matematiksvårigheter bör dock sökas i en komplex helhet menar 

Gunnar Sjöberg (2006). Begreppet dyskalkyli eller specifika räknesvårigheter är inte klart definierat, 

inte heller orsakerna därom (Sjöberg, 2006; Berch & Mazzocco, 2007). Sjöberg lyfter i stället fram 

orsaker som bortfall av arbetstid, stora grupper, brist på arbetsro, lektionslängd, låg arbetsinsats samt 

kommunikationsmönster. Han menar att elever i matematiksvårigheter inte är en homogen grupp. Det 

enda dessa elever har gemensamt är att de har svårt med matematik (Engström, 2003). Det är inte 

tydligt definierat hur matematiksvårigheter kan identifieras hos en elev. Lunde (2011) lyfter dock fram 

vissa kännetecken utifrån att elever kan ses ha svårigheter med ett eller flera av följande områden; 

minne, språk, kunskapslagring, strategianvändning och rumsuppfattning. Bilden blir mer komplicerad 

när vi väger in elevers andra möjliga svårigheter som läs- och skrivsvårigheter eller neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som ADHD (Berch & Mazzocco, 2007; Lunde, 2011).   

Det finns också elever som ses ha speciell fallenhet för matematik. Dessa utgör inte en homogen grupp 

utan eleverna är olika sinsemellan (Wistedt, 2005; E. Pettersson, 2011). Att de uppfattas som en 

specifik grupp kan ha att göra med bristen på kunskap i hur matematisk förmåga kan ta sig uttryck 

(ibid.). Elever med fallenhet för matematik uppvisar både gemensamma egenskaper som olikheter när 

det gäller hur de ger uttryck för den matematiska förmågan såväl som personlighet (E. Pettersson, 

2011). De kan verka stökiga, bestämda eller tystlåtna, några behöver lång tid på sig andra är snabba 

(E. Pettersson, 2011; Wistedt, 2005).  För många elever utgörs lektionerna av att de löser många, enkla 

uppgifter av samma typ vilket kan leda till att de understimuleras och helt enkelt slutar prestera eller 

presterar under sin förmåga (Wistedt, 2005; E. Pettersson, 2011). Nyfikenhet ses som ett utmärkande 
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drag för dessa elever men även koncentrationsförmåga, uthållighet, kreativitet samt förmågan att 

formalisera, att generalisera, att vara flexibel i tanken, att minnas matematisk information, att operera 

med symboler och att resonera framhålls av Pettersson. Både Wistedt och Pettersson menar att de 

elever som av lärare ofta ses som duktiga är snabbtänkta, arbetar kvickt, är självständiga och gör bra 

resultat i samband med provtillfällen. Den undervisning som ligger till grund för matematiklektioner i 

skolan idag, den tysta läromedelsbaserade matematiken, kan kopplas till vilka elever som lärare ser 

vara duktiga (E. Pettersson, 2011).  

Det är viktigt att se och utveckla de matematiska förmågor som eleverna har. Forskningen betonar att 

det är flera förmågor som omfattas och att dessa utvecklas bäst i matematisk aktivitet (Wistedt, 2005; 

E. Pettersson, 2011). Att detta så noga påpekas kan relateras till att förmåga ibland betraktas som 

statiskt. Man ses som bra eller dålig på matematik. Lärsituationer bör designas så att de dels anpassas 

till den enskilde och dels anpassas utifrån tankar om delaktighet och att lära i gemenskap (Assarson, 

2007). Däremot saknas ofta konkreta tips för hur en undervisning “där tillgång på lika villkor 

tillgodoser alla elevers behov och samtidigt tillvaratar deras olikhet som resurs” ska gå till (ibid., s. 

236). Olika former av stödinsatser kan krävas beroende på att orsakerna till att elever är i 

matematiksvårigheter skiftar (Lunde, 2011). Alla elever kan dock gagnas av en förebyggande 

undervisning som baseras på samtal, gemensam problemlösning och undersökande arbete (Lundberg 

& Sterner, 2009).  

 

Elevens motivation; dess syn på sig själv och sin förmåga 

Flera faktorer påverkar elevers lust att lära och delta i de matematikaktiviteter som erbjuds. Det kan 

vara tilltro till egen förmåga, varierad undervisning, uppfattning om matematik men också möjlighet 

till delaktighet och att känna begriplighet (Skolverket, 2003, 2007). I rapporten Lust att lära med fokus 

på matematik (Skolverket, 2003) framhålls vikten av att knyta matematiken till elevens verklighet för 

att öka lusten till ämnet. Matematiken upplevs av många elever sakna relevans och begriplighet. 

Sjöberg (2006) har funnit att låg motivation och bristande engagemang gör att elever i 

matematiksvårigheter ofta ses ha en låg arbetsinsats under matematikaktiviteterna. Om man som elev 

inte upplever meningsfullhet, ser nytta eller förstår, om begripligheten saknas, då är det lätt att eleven 

förlorar både tilltro till sin förmåga som lust och intresse för matematik (Matematikdelegationen, 

2004; Skolverket, 2003).   

Elevers inställning till lärande har betydelse för hur de hanterar svåra situationer och misslyckanden, 

de agerar utifrån vad de själva bedömer som möjligt (Korp, 2011). Giota (2002) menar också att 

elevens tidigare erfarenheter påverkar dess uppfattning om sig själv, prestationen vid 

bedömningstillfällen, elevens framtida inställning till bedömning samt känslan för skolämnet som 

sådant. Eleverna skapar under lärandesituationerna sig en uppfattning om vad matematik är, vad man 

skall kunna samt vilka förmågor man har (Pettersson et al, 2010). Individens egna tankar om sig själv 

och sina mål formar motivation för engagemang och prestation (Ryan, Ryan, Arbuthnot & Samuels, 

2007). Eleven värderar hur viktigt det är att prestera, om det är lustfyllt och utmanande. Dysthe (1996) 

menar att för att vilja vara äkta engagerad i lärsituationer krävs att elever kan se samband mellan de 

egna erfarenheterna till det som skall läras. Här förutsätts ett intresse för det som skall läras. Känns det 

inte meningsfullt eller om man har med sig många misslyckanden i bagaget kan eleven istället söka 

undvika att delta i det som sker på olika sätt (Lundberg & Sterner, 2009).  

För att vilja vara engagerad bör elever ha en ”viss kontroll över inlärningsmålen och 

inlärningsmetoderna” för att ge dem möjlighet att ta ansvar för sitt lärande (Dysthe, 1996, s. 239).  

Dysthes studie visar att när elever får inflytande över mål och hur de ska lära så ökar engagemanget.  
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Elever behöver förstå syfte med undervisningen, se tydliga mål och kriterier för att lyckas (Wiliam, 

2013). Att känna till mål samt kunna bedöma sina kunskaper själv är också att vara delaktig i sin 

utveckling (Skolverket, 2003). När elever känner delaktighet i sitt lärande, blir medvetna om vad de 

gör och att de lär ökar känslan av att man kan (Sadler, 1989). Dysthe (2003b) menar att ur ett 

sociokulturellt perspektiv är det viktigt att skolan skapar lärsituationer som ger goda villkor för aktivt 

deltagande, det ses som avgörande för motivationen. Eleverna behöver känna att de kan, att de betyder 

något och att de är accepterade. Det är viktigt att se att bedömning och lärande har ett nära samband 

(Pettersson et al, 2010). Bedömning som gör elever delaktiga och medvetna om sitt lärande ses öka 

motivationen. Hur elever använder resultatet av bedömningar beror på återkopplingens form och 

innehåll men även elevers självförtroende, mål och engagemang (Black & Wiliam, 2009; Hattie & 

Timperley, 2007). Det blir viktigt att söka iscensätta olika typer av lärande- och 

bedömningssituationer för att möjliggöra att elever kan, vill och vågar visa vad de kan (A. Pettersson, 

2011).  Det är eleven som utifrån sina kriterier definierar vad som räknas som framgång eller 

misslyckande (Giota, 2006). 

Teoretiska utgångspunkter 

I föregående kapitel presenterades forskning och teori i syfte att belysa olika perspektiv på delaktighet 

i relation till en matematisk praktik. De perspektiv och de teorier som presenterats här innan används i 

studien för att ge mening åt de uppfattningar som eleverna uttrycker.  

Studien tar sin utgångspunkt i tankar om utveckling och meningsskapande utifrån sociokulturell teori, 

flerstämmiga språkrum och dialogism. Mening och förståelse skapas i dialog och samspel utifrån att 

olika perspektiv och erfarenheter möts, reflekteras kring och återkopplas (Dysthe, 1996, 2003a).  I 

studien ses begreppen delaktighet, kommunikation och lärande hänga samman (Ahlberg, 2007) med 

fokus på samspel mellan individ och sammanhang. Studien kan även ses ta avstamp i ett inkluderande 

synsätt som ansluter till vad Göransson och Nilholm (2013) beskriver som gemenskapsorienterat. Här 

fokuseras värdet av att skapa möjligheter för alla elever att vara delaktiga i sin egen 

kunskapsutveckling såväl som i gemenskap, att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Med detta 

synsätt behöver elever med sina olika erfarenheter få möta arbetsformer där de involveras med 

varandra för att kunna utvecklas. 

Begreppet delaktighet ses i studien omfatta flera olika perspektiv, dess komplexitet har betonats av 

Molin (2004) samt Almqvist et al. (2004). Studien intresserar sig för aspekter som elevens vilja och 

förmåga att engagera sig såväl som aspekter som kan relateras till vad sammanhanget och uppgiften 

erbjuder för villkor till att agera och samspela.  

Studiens fenomenografiska ansats och de teoretiska utgångspunkter som presenterats ovan har legat 

till grund för val av forskningslitteratur såväl som val av deltagare, metoder och genomförande. Detta 

utifrån syftet att belysa hur eleverna uttrycker sig om, uppfattar och tolkar en verklighet.  

http://www.adlibris.com/se/sok?q=Helen%20Timperley
http://www.adlibris.com/se/sok?q=Helen%20Timperley
http://www.adlibris.com/se/sok?q=Helen%20Timperley
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Metod 

 

I följande avsnitt presenteras de grundantaganden som studien vilar på, de metoder som använts samt 

utgångspunkterna för de val som skett. Likaså ges en bild över studiens genomförande samt hur 

studien förhållit sig till etik och tillförlitlighet.  

Fenomenografisk ansats 

För att belysa studiens frågeställningar valdes en kvalitativ metod i syfte att tolka hur människor 

uppfattar och tolkar en verklighet (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2009). Studien kan sägas vara 

abduktiv i den mening att empiri och teori samspelar, här sker en ”växelverkan mellan observationer 

och idéer och mellan delar och den ”framväxande” helheten”(Starrin, 2004, s. 26).  

Studien utgår från elevers uppfattningar så som de uttrycker dem och utifrån de erfarenheter de har av 

att vilja och kunna vara med i skolans matematikaktiviteter. I fenomenografi är utgångspunkten just att 

vara intresserad av hur individer uppfattar och tänker kring en verklighet eller en företeelse 

(Alexandersson, 2004). Flera av de egenskaper för fenomenografi, som Alexandersson skriver fram 

dem, sågs som relevanta för studiens syfte såväl som hur studien förhåller sig till analys och att se på 

empiri. Inför studien förutsattes att det skulle finnas erfarenhet av att delta i matematikaktiviteter såväl 

som finnas uppfattningar om delaktighet i detsamma samt att det skulle gå att synliggöra dessa ur 

utsagorna. Alexandersson menar vidare att olika individer skapar olika erfarenheter av världen vilket 

förklarar att människor har olika uppfattningar. Det är just variationen och olikheterna i uppfattningar 

som är av intresse. Det måste finnas ett innehåll, något att rikta tanken mot innan det går att resonera 

om hur man uppfattar denna företeelse (ibid). I denna studie tolkas detta som att eleverna måste ha 

erfarit deltagande i matematikaktiviteter för att kunna uttrycka uppfattning om detsamma. 

Uppfattningarna är dock inte förutbestämda vilket innebär en följsamhet mot utsagorna som ligger till 

grund för analysen, en följsamhet som är viktig för en kvalitativ ansats enligt Bryman (2011) . 

Studiens metoder för datainsamling 
För att få tillgång till elevers olika uppfattningar om delaktighet föll valet av datainsamlingsmetoder i 

första hand på fokusgruppsintervjuer men även enkät och observationer användes. En flerfaldig 

forskningsstrategi kan ge en bättre förståelse än om man enbart använder sig av en enda metod, 

speciellt om man önskar studera olika aspekter av något (Bryman, 2011). I kommande avsnitt 

presenteras de olika metoderna som använts såväl som vad som legat till grund för val av metod.  

Enkät 

Enkäten syftade till att ge förförståelse inför fokusgruppsintervjuer såväl som att ge tillgång till hur 

eleverna uttryckte sig om att delta i matematikundervisning på en översiktlig nivå. Syftet var att få en 

första bild av elevernas uppfattningar. Detta skulle tillsammans med observationerna ge vägledning 

inför intervjuernas utformning. Valet av enkät medförde tillgång till flera utsagor än om underlaget 
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baserats på några få elevintervjuer under den tidsrymd som studien genomfördes. Enkäten gav 

respondenterna möjlighet att kunna läsa och svara i den digitala miljö som de sedan tidigare var vana 

vid där stöd för läs- och skrivprocess fanns för de som så önskade.  

Det är inte självklart att en enkät uppfattas som ett verktyg i en kvalitativ undersökning. En 

undersökning som inspireras av fenomenografi arbetar vanligtvis med intervju som metod men 

Alexandersson (1994) menar att uppfattningar kan förmedlas i alla språkliga uttryck som 

kommuniceras. Underlaget kan vara förhållandevis välstrukturerat det är dock viktigt att frågorna inte 

söker efter ett rätt eller lämpligt svar utan att frågorna syftar till att ge undersökningspersonen 

möjlighet att uttrycka hur den uppfattar en företeelse (ibid.).  Enkäter och strukturerade intervjuer kan i 

flera avseenden vara likartade som forskningsinstrument (Bryman, 2011). De öppna frågorna i enkäten 

avsåg att ge eleverna utrymme att tolka frågorna och utifrån sina erfarenheter uttrycka sig utifrån detta 

(Bilaga1). De mer slutna frågorna fanns med utifrån möjligheten att underlätta för eleverna i aktuell 

åldersgrupp att få stöd för tanken likväl som att bidra till förförståelse och komplettera empirin som 

helhet. Bryman nämner att det kan vara till fördel med enkät då intervjuareffekten minimeras, å andra 

sidan kan forskaren vare sig hjälpa respondenterna eller ställa uppföljningsfrågor. Det finns studier 

som visar att man i enkäter inte är lika mån om att framstå i positiva ordalag utan också vågar 

rapportera om sådant som man annars drar sig för att berätta om (ibid.).  

Observationer  

Observationerna i denna studie syftade till att tillsammans med enkät ge underlag inför intervjuer såväl 

som att nyttjas vid analys och tolkning av utsagor. Genom tillgång till de former av delaktighet som 

gick att observera skapades en bild av vilka situationer eleverna skapat sig erfarenheter från. 

Observationerna dokumenterades i form av löpande anteckningar av det som fångade intresset utifrån 

studiens syfte och är att betrakta som ostrukturerad (Bryman, 2011) utifrån att inget färdigt schema 

används.  Detta för att möjliggöra större följsamhet mot det som skedde i situationerna. I sin form 

pendlade de från icke-deltagande till vissa inslag av deltagande. Öppenheten var hög, lärarna hade full 

vetskap om syfte, eleverna informerades om syfte men på ett anpassat sätt. Björndal (2005) menar att 

en hög grad av öppenhet innebär att situationer kan läggas till rätta för att passa observatörens behov. 

Studien gavs tillgång till fältet under två olika lektioner, i aktiviteter där elever i något avseende av 

läraren organiserats i grupper under matematiklektionen. Urval av elever skedde slumpmässigt i den 

mening att tillgången till elevgrupper fått styra.  

Fokusgruppsintervjuer 

Wibeck (2010) definierar fokusgruppsintervju som en forskningsmetod, där en grupp människor 

diskuterar ett ämne som bestämts i förväg, under en viss tidsrymd. Fokusgrupper kan användas då man 

utifrån sina frågeställningar vill veta hur deltagarna uppfattar och resonerar kring detsamma (Bryman, 

2011). Fokusgrupper kan möjliggöra att låta deltagarna utifrån de olika bidragen utforska de 

uppfattningar som uttrycks, reflekteras och få nya tankar utifrån det som lyfts (ibid.). Wibeck lyfter 

fram de olika syftena med att genomföra fokusgruppsintervjuer, här kan fokus vara att samla data om 

uppfattningar men även att starta sociala lärprocesser. Det är utifrån det först nämnda syftet som denna 

studie nyttjar fokusgrupper. Valet av fokusgrupper baserades på önskan att belysa hur elever på olika 

sätt och utifrån olika erfarenheter bidrar i ett gemensamt samtal om att vilja och kunna vara med i 

relation till matematik. I en fokusgruppsintervju finns alltid en samtalsledare även om tanken är att 

deltagarna skall tala öppet om ämnet (Wibeck, 2010). Denna studie utgick från en semistrukturerad 

form av fokusgrupp, då en önskan var att eleverna själv skulle få styra diskussionen så mycket som 

möjligt, men där samtalsledaren vid behov skulle kunna behöva styra interaktionen för att exempelvis 

fördela talutrymme. Att som fokusgruppsledare släppa på kontrollen möjliggör att det som deltagarna 

finner viktigt kommer i fokus (Bryman, 2011). 
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För att få en samtalssituation som kändes naturlig och inte utelämnande för deltagarna valdes inte 

intervjufrågor i traditionell mening. Utgångspunkten för en intervju kan vara händelser som 

undersökningspersonerna inte varit med om men som används för att ge impulser så att personerna har 

lättare att uttrycka sin uppfattning (Alexandersson, 1994). Ämnet för en fokusgrupp kan ofta enligt 

Wibeck (2010) introduceras just med hjälp av stimulusmaterial vilket bör väljas så att de inbjuder till 

diskussion. Genomförandet utgick således från en samling bilder på elever som agerar i olika 

situationer som kan tänkas förekomma under matematiklektioner.  

Figur 1 visar underlaget som användes. 

Bilderna var placerade kring en text som 

presenterade den centrala idén som var i 

fokus; att alla skulle kunna, vilja och våga 

vara med.  Valet av studiens bilder baserades 

på iakttagelser från observationer samt från 

enkätens utsagor. Här fanns bilder på 

helklassaktiviteter med lärare i förgrunden, 

elever som arbetar enskilt, elever som ses 

placerade i grupper, elever som ses tydligt 

samspela i gemensam uppgift samt bild som 

kan tänkas relatera till den iscensatta 

lektionsaktiviteten inom ramen för studien.  

Figur 1. Underlag som användes vid studiens fokusgruppsintervjuer (Bilaga 2) 

 

Metoden kan ses vara inspirerad av Stimulated recall där videoinspelningar används för att stimulera 

personer att återuppleva situationer, reflektera och uttrycka tankar utifrån erfarenheter i den 

ursprungliga situationen (Haglund, 2003). Inspiration har även hämtats från forskning om Concept 

Cartoons och studien Using Concept Cartoons to Access Student Beliefs about Preferred Approaches 

to Mathematics Learning and Teaching i synnerhet (Sexton, 2010; Naylor, Keogh & Dabell, 2008). 

Här används visuella representationer i sammanhang som är bekanta för eleverna i syfte att undersöka 

olika uppfattningar om en central ide; ett begrepp eller ett sammanhang av intresse. Bilderna som 

används bör möjliggöra olika perspektiv, uppfattningar eller frågeställningar om den centrala idé som 

presenteras.  

Fokusgruppsintervjuerna spelades in för att möjliggöra fokus på det som sägs, men också för att 

inspelningen gav möjlighet att i efterhand lyssna flera gånger. Utifrån inspelningarna transkriberades 

utsagorna.  

Studiens deltagare 
Studiens deltagare bestod av 23 elever från en årskurs fyra, 12 pojkar och 11 flickor. Ursprungligen 

var gruppen 24 men vid första aktiviteten skedde ett bortfall på grund av sjukdom. Urvalet baserades 

på elever som på något sätt hade mött mig i skolsammanhang tidigare i förhoppning att de skulle finna 

det tryggt att ha mig med i klassrummet. Likaså var det önskvärt med en någorlunda stor grupp elever, 

där variationen gav att elever kunnat erfara deltagande i matematikpraktiken på olika sätt vilket sågs 

öka förutsättningarna för större variation uppfattningar. Deltagarna sågs representera olika bakgrund 

och kön, här fanns elever som uppfattas vara i matematiksvårigheter såväl som elever som hade det 

lättare för sig i matematikämnet. Det faktum att eleverna tillhörde samma klass gav att de olika 

uppfattningarna delvis kan ses baserade på erfarenheter av aktiviteter och en praktik som de delat med 
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sina kamrater. Det fanns då möjlighet att rikta tanken på något eleverna erfarit tillsammans samt 

kunnat förutsättas haft en uppfattning om. Urvalet baserades på den klass och de elever som fanns 

tillgängliga utifrån de kontakter som togs. Ruane (2006) definierar detta som ett bekvämlighetsurval 

eller tillfälligt urval. Av de 23 i urvalsgruppen deltog nio elever även vid fokusgruppsintervjuerna. 

Genomförande 
Studiens syfte var att synliggöra elevers uppfattning om delaktighet baserat på elevers utsagor från 

fokusgruppsintervjuer såväl som från en enkät. Under genomförandet kompletterandes även med 

observationer, likaså iscensattes ett lektionstillfälle. Inför studien lästes litteratur och tidigare 

forskning för att ge kunskaper om området såväl som att skapa utgångspunkter för min studie. 

Litteraturgenomgång har hjälpt mig att skaffa en bakgrund till och kännedom om vad vetenskaplig 

forskning för fram avseende elevers delaktighet och olika aspekter som kan påverka vad som gör att 

en elev vill och kan delta.  En översiktlig bild av studiens genomförande visas nedan i Figur 2.  

 

 

 

Figur 2. Studiens genomförande 

 

Studien initierades genom att kontakt söktes med lärare för att få tillgång till fältet.  Kontakt togs med 

två lärare på två olika skolor i två olika kommuner. Jakande svar gavs av båda lärarna men då den ena 

klassens matematiklärare i samma veva insjuknade valde jag att i första hand gå vidare med en lärare. 

Ett första skeende 

I arbetet med att få tillgång till fältet informerades och tillfrågades vårdnadshavare för aktuell klass 

både via e-post och ”per brev” hemskickat med eleverna (Bilaga 3). Efter påminnelse via e-post gavs 

medgivande för 24 elever av 27 möjliga, 23 elever via ifylld talong samt en elev via e-post. I studien 

har enbart underlag från enkätsvar eller anteckningar från observationer för de elever som ingått i 

urvalsgruppen tagits med. Fokusgruppintervju har enbart skett med elever där medgivande givits. För 

att säkerställa att frågorna i enkäten var av sådan karaktär att en elev i årskurs fyra kunde förstå och 

besvara dessa utfördes ett pilottest mot en elev i samma ålder. Pilottestet gav att två frågor ändrades 

innan genomförande i klass.   

Studien startade sedan med en digital enkät. Genomförandet av data insamling via enkät ägde rum i 

elevernas ordinarie klassrum med mig som stöd, under ca 30 minuter av ordinarie lektionstid. Eleverna 

informerades muntligt om enkät och tillvägagångsätt samtidigt som de under introduktionen fick ett 

mail med länk till den elektroniska enkäten. Att introduktionen av enkäter blir bra är viktigt enligt 

Ruane (2006). Enkäten genomfördes av 26 elever i klassen, varav 23 ingick i urvalsgruppen. Då 

enkäten genomfördes inom ramen för ordinarie verksamhet blev bortfallet endast en elev av de 24 i 

utfallsgruppen, eleven var sjuk. Endast de som fått länken har haft tillgång till enkäten. Enkäten 

stängdes omedelbart efter genomförandet. Att säkerställa vem som har och kan få tillgång till 

elektroniska enkäter är viktigt att beakta (ibid.). Eleverna fick möjlighet till mer läs-och skrivhjälp än 

vad det digitala mediet gav om de önskade. De fick veta att de när som helst kunde få frågor 

förtydligade, en hjälp som flera elever valde att utnyttja. Det blev en balansgång mellan att förtydliga 

innehåll och samtidigt ge eleven tolkningsutrymme.  

Litteratur-
genomgång 

Enkät 
23 elever 

totalt 

Observation En första 
tolkning.  
Vägval. 

Iscensatt 
lektionstillfälle 

inkl. viss 
observation 

2 
fokusgrupps-

intervjuer 
9 elever totalt 

Analys/ 
tolkning 
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Nästa steg i genomförandet var observationer av elever under pågående matematiklektion. Vid det 

första observationstillfället delades eleverna in av läraren i grupper om tre i ett stationssystem. 

Möjlighet till observation gavs vid en station där eleverna kom in en grupp i taget för att under en 

kortare tidsrymd arbeta med uppgifter på ett arbetsblad om bråk. Vid stationen, som var i ett 

angränsande rum till klassrummet, fanns arbetsblad med instruktion samt plockmaterial. Läraren fanns 

inte på plats. Varje elev hade tillgång till var sitt arbetsblad. Under observationen togs löpande 

anteckningar likaså gjordes beskrivning av i vilket sammanhang observationen gjordes och vilka som 

deltog. Vid detta observationstillfälle valdes en icke deltagande hållning även om jag vid några få 

tillfällen valde att ställa enstaka informella frågor för att följa upp det som fångat mitt intresse. 

Ett avstamp i empiri som påverkar hur studien fortlöper 

I detta läge skedde en första genomläsning av utsagorna i enkäten vilket gjorde att jag övervägde att 

inte gå vidare med fokusgrupper som var ursprungligt tänkt. Utsagorna i enkäten visade sig fylligare 

och ge större variation än förväntat och här övervägdes i stället att via det digitala mediet enbart 

komplettera med några få följdfrågor riktade till samtliga elever som deltagit i studien. Det fanns en 

nyfikenhet på att få veta hur eleverna kunde tänkas vidareutveckla sina uppfattningar om delaktighet i 

matematik. När så bilden från enkäten kompletterades med iakttagelser från observationer stod trots 

allt valet fast vid att gå vidare med att genomföra fokusgruppintervjuer. 

Baserat på en första genomgång av resultat från enkät och observationer beslutades även att iscensätta 

ett lektionstillfälle för samtliga elever i klassen innan genomförande av fokusgruppintervjuerna. Syftet 

med det iscensatta tillfället var att skapa en situation som till sin design skiljde sig från det jag haft 

möjlighet att iaktta vid observationen. Lektionstillfället baserades på tankar om samspel och 

delaktighet kring en gemensam uppgift som skulle lösas. Tanken var att de elever som deltog i 

fokusgrupperna skulle ha erfarenheter med sig från en i närtid gemensam aktivitet de kunde relatera 

till. Alexandersson (1994) nämner möjligheten att se en händelse som ”konkret instans för den 

företeelse som skall belysas” (ibid., s. 123 ), något att ha som utgångspunkt i intervjun.   

Lektionstillfället genomfördes tillsammans med klassens mentor och samtliga elever i klassen. 

Eleverna grupperas av klassläraren i grupper om 4-5 elever i varje varefter eleverna introducerades i 

syfte och genomförande. Lektionstillfället baserades på en egenhändig skapad uppgift inom området 

bråk, där elevernas uppfattning kring några grundläggande aspekter var i fokus.  Uppgiften 

inspirerades utifrån materialet Concept Cartoons (Keogh et al., 2008), på svenska begreppsbilder. 

Begreppsbilder ”med sina pratbubblor som uttrycker matematiska ställningstaganden i olika 

vardagssituationer, ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera till matematiska resonemang 

där eleverna kan visa sin förståelse av grundläggande begrepp” (Skolverket, u.å).  I den dialog som 

visualiseras i en Concept Cartoon är det viktigt att de olika karaktärerna eller bilderna som 

förekommer uppvisar flera olika korrekta såväl som felaktiga uttalanden att resonera kring utifrån var 

och ens erfarenheter (Keogh et al., 2008) Under genomförandet av lektionen gavs viss möjlighet till 

observation av pågående aktiviteter i två grupper, vilket då ses som mitt andra observationstillfälle 

under studien. Detta observationstillfälle präglas av en hög grad av deltagande. De iakttagelser som 

gjordes under observationerna dokumenterades efter lektionens slut. 

Ett par dagar efter lektionstillfället genomfördes två fokusgrupptillfällen med nio elever uppdelade på 

fyra respektive fem elever. Urvalet baserades på vilka elever som hade fått tillstånd att medverka, 

vilka som fanns tillgängliga samt på de gruppkonstellationer som gällde vid det för studien iscensatta 

lektionstillfället. 

En introduktion till intervjutillfällena kändes nödvändig. Eleverna påmindes om studiens syfte, att de 

hade möjlighet att avstå från aktiviteten om de ville samt att det som sades och spelas in på intet sätt 
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skulle kunna komma att spåras till dem själva. Det digitala medie som användes vid inspelningen, en 

surfplatta, låg fullt synligt på bordet. Här beskrevs hur genomförandet av aktiviteten var tänkt att gå 

till och vad alla behövde tänka på för att få samtalet att fungera. Arket med de visuella 

representationerna lades fram i centrum av gruppen, eleverna placerades runt. Eleverna förstod vad 

som förväntades, att de inbjöds till resonemang kring den idé som presenterades, utifrån att de nyligen 

arbetat med liknande uppgift i den iscensatta lektionen. Vid intervjutillfället fanns frihet för deltagarna 

att själva välja utgångspunkter för samtalet, utifrån bilderna eller på annat sätt. Detta gjorde att det fick 

vara tyst ibland i den mening att eleverna gavs tid att tänka utifrån kamraters bidrag eller utifrån de 

reflektioner som uppkom utifrån bilderna. Ibland resonerade eleverna kring erfarenheter om 

delaktighet utifrån en bild en längre stund, ibland togs ett avstamp i en bild och under de resonemang 

som följde förtydligade elever sina inlägg med att peka och förklara utifrån flera bilder. 

Vid genomförandet fann jag det lämpligt att låta eleverna styra samtalet även om jag i min roll som 

samtalsledare ibland fick föra in följdfrågor för att flytta fokus till annan bild eller för att följa upp en 

spännande tråd. Några elever tog större talutrymme än andra vilket manade till att med följdfrågor 

söka fånga upp de bidrag som skett mer i det tysta, medhållande ”hmm” och gester. För att bjuda in 

fler att delta ställdes frågor om det fanns andra tankar om det vi talat om.  

Fokusgruppsintervjuerna spelades in för att möjliggöra fokus på det som sades, men också för att 

inspelningen gav möjlighet att i efterhand lyssna flera gånger. Utifrån inspelningarna transkriberades 

utsagorna.  

Analys 
Denna studie tog sin utgångspunkt i att undersöka hur eleverna via sina utsagor gav uttryck för sin 

uppfattning om delaktighet i en matematisk praktik. De teoretiska utgångspunkterna och mina 

förkunskaper har använts i tolkning av utsagorna och vilka mönster som identifieras.  

 

Studiens analys och tolkning inspirerades av Alexandersson (1994). Redan efter den första 

genomläsningen av enkätsvar och anteckningar från observationer skedde en tolkning. Svaren från 

enkäten lästes flera gånger i syfte att skapa en helhetsbild. Svaren har lästs per elev som en berättelse, 

en slags beskrivande enhet. Till detta lades de transkriberade utsagorna från fokusgrupperna samt 

anteckningar från de observationer som gjorts. En första gradens tolkning handlar om att ”konstatera 

vad du sett och hört”, en slags vardagsförståelse (Fejes & Thornberg, 2009). Det första 

helhetsintrycket av enkätsvaren och observationerna påverkade hur studiens fortsatta datainsamling 

fortskred för att få ett utfallsrum som svarade mot studiens syfte och frågeställningar.  

I ett nästa steg lösgjordes enkätsvaren från respektive elev i syfte att hitta andra vägar in i det som 

uttryckts för att få syn på likheter såväl som olikheter. På samma sätt har delar från fokusgruppernas 

utsagor bokstavligt klippts isär efter att de först färgkodats. Lösryckta utsagor återfördes mot 

materialet för vidare analys efter mönster. I detta skede fördes även olika utsagor från olika 

datainsamlingsmetoder samman.  Iakttagelserna från observationer hjälpte till att skapa mening i 

materialet. Kategorier började skönjas. Ytterligare ett steg under analysen var att återföra data till 

större teman relaterade till studiens syfte och frågeställningar. Under sökandet efter sammanhang och 

mönster växlade fokus fram och tillbaka mellan helheter och detaljer. Det är inte de exakta orden i 

svaren som är det viktigaste, utan snarare att ”finna vad som sägs i det som sägs” (Alexandersson, 

1994, s. 199).  
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Trovärdighet 
Kvalitativ forskning kan vara svår att återupprepa på grund av dess nära samband med urval och hur 

elever uttrycker sin uppfattning vid givet tillfälle. Resultatet kan vara svårt att överföra på en annan 

urvalsgrupp (Bryman, 2011). Kvalitativa forskare uppfattar oftast inte sin studie eller rapport som en 

fast version av verkligheten, snarare blir resultatet en av flera möjliga tolkningar (ibid.). Om studiens 

elevgrupp, eller en annan elevgrupp i samma ålder, fått genomföra studien vid ett annat tillfälle skulle 

deras erfarenheter sett annorlunda ut. Möjligheten finns dock att de övergripande teman som 

utkristalliserats skulle visa sig men att de individuella uppfattningarna skulle variera. Vald litteratur 

kan ha påverkat upplägg såväl som analys. Dessa utgångpunker kvarstår även i en annan 

deltagargrupp. För att öka pålitligheten blir det viktigt att söka påvisa hur och på vad forskaren 

grundar de beslut som påverkar genomförande såväl som resultat. Jag är väl medveten om att underlag 

från enkät, observationer och intervjuer kan tolkas på olika sätt, det finns flera tolkningsalternativ och 

perspektiv. Eleverna har vid tillfälle för enkät och intervjuer i sin tur givit uttryck för uppfattningar 

baserade på sina erfarenheter vid aktuell tidpunkt och i aktuellt sammanhang. En medvetenhet har 

funnits om forskarens möjliga påverkan vid tolkning av frågor, hur eleverna väljer att svara och hur de 

väljer att agera vid observationer när forskaren närvarar (ibid). I fenomenografi eftersträvas att de 

beskrivningskategorier som växer fram också representerar de uppfattningar som uttrycks, en 

trovärdighet som kan styrkas med citat (Alexandersson, 1994). I studien presenteras resultatet på ett 

sådant sätt att de teman som utkristalliserats styrks av enstaka citat såväl som hela dialogsekvenser. 

Utsagorna går att härleda till vilken aktivitet de utgår ifrån.  

Studiens intention har varit att noga redovisa de olika steg och vägval som gjorts under 

genomförandets gång för att möjliggöra för en läsare att värdera studien. Utgångspunkter för val av 

metoder, de diskussioner som förts under genomförandet samt underlag för resultat och analys har 

redovisats så öppet och detaljerat som möjligt. Om forskaren kan styrka sitt arbete med fylliga 

beskrivningar av processen samt metodtriangulering ökar trovärdigheten (Bryman, 2011). Flera 

datainsamlingsmetoder har också ingått i studien. Upplägg och val av metoder samt genomförande av 

datainsamling såväl som analys har bedrivits utifrån rekommendationer och modeller presenterade i 

litteratur om vetenskapsteori. Valet av fokusgruppsintervjuer och enkät ses ha möjliggjort att eleverna 

kunnat uttrycka sig ganska fritt om sina uppfattningar kring studiens frågeställningar utan att för den 

skull tappa fokus på det fenomen som studeras.  

Forskningsetiska aspekter 
Studien har försökt ta hänsyn till de etiska aspekter som tas upp av de forskningsetiska principer som 

givits ut av Vetenskapsrådet (2002). De krav som avses är information-, samtycke-, konfidentialitet- 

samt nyttjandekrav. På grund av elevernas ålder behövde elevernas målsmän ge sitt samtycke till 

elevens deltagande. Vårdnadshavare fick information där studiens syfte, anonymitet samt 

konfidentialitet berördes. Det framgick vem som skulle komma att ha tillgång till informationen och 

till vad informationen skulle användas. Det har tydligt framgått att deltagandet kan avbrytas och att 

man som målsman inte behöver ge samtycke. (Bilaga 3) 

Johansson (2003) menar att när man tar ett barns perspektiv innebär det också att man erkänner dess 

kultur och dess egna sätt att erfara och förstå verkligheten. Det blir viktigt att ge dem möjlighet att 

uttrycka sig utifrån sina egna premisser, att man möjliggör för deras perspektiv att visa sig. Barn 

befinner sig även i positionen att de inte vet vad forskning innebär på samma sätt som vuxna, 

forskaren har en maktposition (ibid.). I denna studie har det därför varit viktigt att genomförandet 

möjliggjort för eleverna att uttrycka sig utifrån sina erfarenheter utan att känna att något är rätt eller 
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fel. Samtliga aktiviteter i klassen har skett inom klassens vardagliga praktik och i deras naturliga 

miljö. En studie i elevernas vardag, att vistas nära eleverna, kan både ge fördelar som att eleverna 

känner sig trygga och bekväma med forskaren i de olika sammanhangen, dels ses som ett möjligt 

intrång i elevers upplevda integritet. Jag valde att låta samtliga elever i klassen göra enkäten för att 

inte peka ut dem som det inte givits tillstånd för. På samma sätt har samtliga elever i klassen ingått i de 

aktiviteter som genomförts under lektioner där observation pågått. Återigen har syftet varit att 

forskningen skall kännas så naturlig som möjligt utifrån deltagarnas låga ålder. Däremot användes 

endast enkätsvar eller anteckningar från observationstillfället för de elever som ingick i studien.  

Wibeck (2010) menar att vissa människor kan känna sig mer avslappnade i grupp än om forskaren 

sitter själv med individen. Med flera individer, och i detta fallet flera elever, blir det andra 

maktförhållanden i intervjusituationen än om jag som vuxen suttit med en elev. I grupp kan även 

diskussionen flöda på barnens villkor. I denna studie lämnades mycket spelrum till eleverna själva att 

föra dialogen framåt under fokusgruppstillfället. Elever kunde även avstå från att lämna bidrag under 

dialogen om de så ville även om det var önskvärt att allas uppfattningar kom fram i så stor omfattning 

så möjligt. 

Min närvaro kännetecknades av hög grad av öppenhet. Eleverna hade i samband med enkäten givits 

information om studien, dock beskrivet med andra ordalydelser än i brevet till vårdnadshavare och 

elev. Denna information upprepades på olika sätt under studiens gång. Möjligheten till att avstå från 

att delta togs upp med hänvisningar till det initiala brevet. Jag är dock medveten om att det kan ha 

varit svårt för en elev att känna att möjligheten att avstå fanns. Det kan ha byggts upp en lojalitet med 

mig som forskare och till övriga kamrater som ingår i studien. Enkäten har endast varit tillgänglig för 

klassens elever under tiden för aktuellt genomförande i klassrummet.   

Namn på elever, skola och lärare har avidentifierats. Detta gäller även de elever som inte deltagit i 

studien samt de lärare som befunnit sig i klassrummet i den mån de omnämnts i elevernas utsagor. 

Namn kodades redan vid transkriptionerna. I resultatdelen presenteras endast delar av utsagor vilka 

försvårar spårbarhet.  
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Resultat 

I följande avsnitt presenteras de olika uppfattningar som eleverna ger uttryck för avseende att delta i 

en matematisk praktik. Resultatet skrivs fram utifrån de fyra beskrivande teman som vuxit fram under 

analysarbetet (Figur 3).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Elevernas uppfattningar presenteras i fyra beskrivande teman med underordnade kategorier. 

 

Vid citat från enkät refereras till de olika eleverna (respondenterna) som R1, R2 och så vidare. I 

exempel från fokusgrupperna används benämningar som ”vår lärare” för lärare, I för intervjuare och 

E1, E2 … n för att skilja olika elevers utsagor åt. I den mån namn används är dessa fiktiva. För att 

underlätta för läsaren att följa delar av samspelet i fokusgrupperna redovisas vid vissa tillfällen 

transkriberade sekvenser. När resultat från observationer och enkätens slutna frågor använts för att 

skapa mening åt utsagorna har detta synliggjorts i sitt sammanhang nedan. 

Att vilja lära, om meningsfullhet och tilltro 

Matematiken som rolig eller tråkig, lätt eller svår 

Eleverna uppvisar en stor variation avseende vad man tycker om ämnet, här finns uppfattningar från 

att man ser att matematiken är jättekul till tråkig eller att den kan vara både och. 

”Jag tycker matte är jättekul” R6  

”Matematik är TRÅKIGT !” R2 

”Vissa saker är roliga men många är tråkiga” R13 

”Jag tycker matematik är roligt men lite jobbig. Jag gillar det” R3 

Eleverna uttrycker en stor samstämmighet i när de i samband med att de uttrycker uppfattning om 

ämnet matematik, på samma gång både använder ord som roligt, kul, tråkigt samt ord som svårt eller 

lätt. Flera elever antyder att ämnet uppfattas som kul när det är lätt eller när man kan. Detta ses 

påverka motivationen för matematikaktiviteterna i klassen. 

 
Matematiken som rolig eller tråkig, lätt eller svår 
Matematiken som relevant ämne – vad ska man med matte till 
Att tro på sig själv och duga till  
 
Vikten av att känna att man lär  
Hjälp och förklaring för att förstå och delta 
Möjlighet till inflytande, att få bestämma 
Målen för undervisningen – kortsiktiga, långsiktiga eller bara osäkra 
Veta vad man kan och kunna visa vad man kan  
 
Den viktiga arbetsron  
Kamratgruppen och trivseln 
Ett eget ansvar för arbetsro 
Möjlighet att få bli lyssnad på och ta plats i talutrymmet 

 
Vara engagerad – visa engagemang 
Tillgång till varandras tankar – samspel för förståelse 
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”Jag tycker det är ganska kul när det är lätt men när det är svårt då tycker jag att det är ganska tråkigt” 

R19 

”Det är roligt när man kan” R21 

”Ibland kul, ibland okej, ibland tråkigt. När det är tal som inte är gjort för 4:or då är det inte alls kul. Man 

kan säga att det man kan är roligast” R20” 

 

För några elever räcker det inte att kunna för att vara motiverad. Även om matematiken är lätt så är det 

även tråkigt och intar inte någon favoritplats över ämnen i skolan. Man vill utmanas för att 

matematiken skall vara rolig. 

”Matematik är mycket lätt och TRÅKIGT!… favoritämnet är bild och slöjd. Man lär sig inte det man vill 

för det är oftast tråkigt” R1 

”Det är fruktansvärt tråkigt att lära sig saker man redan kan men det är kul så vidare det inte är samma sak 

varenda gång” R17 

Andra elever uppfattar matematiken som lätt men också så roligt att det är ett av favoritämnena. 

”Det är mycket lätt, favoritämnet är matte” R16 

De elever som på något sätt har indikerat att de uppfattar matematikämnet som svårt har ofta pekat ut 

andra ämnen än matematiken som favoritämnen.  

”Matematik är mycket svårt” och favoritämnena är ”so,no, sv” R8 

Utifrån enkätsvaren som visas i Figur 4 framkommer att det bara är sex elever som känner att de alltid 

förstår vad som sägs på lektionerna. 17 elever menar således att de inte alltid förstår även om flertalet 

av dessa, 15 stycken, anger att de ofta förstår.  

 

Figur 4. Enkätsvar: Förstår du det som sägs på mattelektionen, när matematik förklaras och pratas 
om? 

 

I utsagorna framhåller elever att förståelse är viktigt för att de ska uppfatta ämnet som roligt.  

”Jag tycker det är lite svårt med matten när jag inte förstår men det kan vara kul ibland” R16 

”Jag tycker det är tråkigt när jag inte förstår. Men när jag förstår är det ganska kul” R22 

En möjlig tolkning blir att eleverna ser möjlighet att lyckas när de ges möjlighet att förstå. 
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Matematikämnets relevans – vad ska man med matte till? 

Flera elever uttrycker i sina utsagor osäkerhet kring matematikämnets relevans i avseende varför man 

skall arbeta med matematik och vad man skall använda det till. Enkätens kvantitativa del kompletterar 

denna bild, se Figur 5. Många elever ser ämnet som viktigt men åtta elever håller trots allt inte med 

fullt ut. En elev har valt att svara både ja och ibland på frågan, vilket gör att en av markeringarna på ja 

trots allt visar viss osäkerhet. En elev markerar nej.  

 

 Figur 5. Enkätsvar: Är matematik viktigt för dig? 

 Förklaringarna till vad som kan göra att matematiken känns relevant eller inte varierar.  Osäkerheten 

till vad man ska ha ämnet till uttrycks på olika sätt: 

”Matte, det är inte viktigt för jag kan redan matte” R2 

”Jag vet inte varför det är viktigt. Man kanske kan få reda på mer saker kring oss” R6 

”Det är inte jätteroligt att jobba matematik men man lär sig nog något av det” R10 

I några utsagor relaterar eleverna till enstaka moment inom matematiken och visar på svårigheter att se 

relevans. 

”Jag fattar inte varför man behöver bråk” R7 

”Jag brukar inte använda matematik med cirkulära trianglar och sånt” R9 

Andra elever ser matematikämnet som relevant utifrån en egen drivkraft att man vill lära sig eller att 

det är nyttigt att kunna. 

”Matte är viktigt för jag vill lära mig och det är roligt att lära sig” R23 

Eleverna uttrycker även att de kopplar tankar om relevans utifrån reflektioner om sin egen vardag eller 

kommande framtid. 

”Jag får månadspeng och då måste jag veta hur mycket jag betalar och hur mycket jag har kvar” R18 

”Det är viktigt för att när du blir äldre och du får jobb så kanske du blir doktor så måste du kunna cm och 

gånger” R21 

Å andra sidan kan avsaknad av relevans förklaras utifrån brist på nytta i framtida yrke och vardagen. 

”Om jag jobbar som en skådis varför behöver jag tänka matte då?” R18 

”Jag fattar inte varför man ska lära sig så svåra tal. Man går ju inte till en affär och delar två äpplen i 125 

delar liksom” R10 

Några elever kan sägas uttrycka att när det som sker på matematiklektionerna kan uppfattas som roligt 

eller intressant, då vill man också vara med. I detta finner man en mening i att delta. 

”Det ska vara intressant” R10 

”Det ska vara roligt” R15 
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Att tro på sig själv och duga till  

Några elever ger i sina uttryck sken av att de kopplar sin förmåga att utvecklas i matematik till en 

uppfattning om att man är en sådan som kan matematik eller inte, rent generellt. Vissa elever hyser 

stor tilltro till sin egen förmåga på matematiklektionerna. 

”Jag är en tjej som vill lära sig … jag tror inte att något hindrar mig från att lära” R5 

”Det är ganska enkelt … om det är något jag inte kan så lär jag mig det på minst 3 minuter” R16 

”… jag vet att jag kommer att klara dom” R5 

På frågan om man tror att sig vara jättebra på matematik framöver svarar några med självklara ja: 

 ”JAAA” R2 

Eleverna ger flera exempel som kan ses visa att matematikförmågorna är utvecklingsbara. Bara man 

jobbar på och tränar så går det framåt.   

Man lär sig mer genom ”Att bara göra det!” R1, ”Att jobba i matteboken” R21 
Fokusgrupp 1 

E1: Om man inte klarar något i ett ämne ... man verkligen försöker det är inte hela värden, man kan bara 

träna på. 

Andra elever hyser inte så stor tilltro till sig själv och sina möjligheter att bli bättre i ämnet. 

På frågan om man tror att sig vara jättebra på matematik framöver uttrycker eleverna tveksamheter. 

”Nej, verkligen inte” R17, ”Vet inte”R8 

Flera elever uttrycker sig på ett sätt som går att tolka att de ser att möjligheterna att lyckas hänger ihop 

med dem själva mer än att det är svårigheter som skapas i olika sammanhang. 

”Matematiken är mycket svår… för jag har många problem” R9 

”Därför att jag vet att jag har svårt för matte” R8 

Eleverna uppfattar att de bedöms av sin omgivning, både elever och lärare inkluderat. Utifrån det 

påverkas deras förväntningar, känslor och ageranden. Ibland förvirras elever av att andras uppfattning 

och den egna uppfattningen om ens förmågor inte stämmer överens. 

Fokusgrupp1 

E2: När jag var liten och gick på Skuttisarna då fick jag jobba med ettorna för att jag kunde 1+1 2+2 och 

sånt där. Sen, sen när jag gick i 3an och 4an då gick det lite sämre för mig. Jag kan men jag jobbar inte så 

snabbt jag kan sitta med ett prov jättelänge. 

I: Vem vill att ni ska jobba snabbt? Läraren? Du själv?  

E2: Nej inte jag, alla andra ... men… långsamt och bra hellre det än att snabbt men dåligt  

E2: Det är konstigt man påverkas av alla andra, dom sa men Kalle (uppdiktat namn) du var ju bäst i ettan 

och du var sådär. Och man bara… skall jag jobba snabbt eller? Man får rätt mycket damp  

Några elever antyder en oro för att det utifrån tidigare erfarenheter finns en risk att uppgifterna skall 

vara för lätta för att de skall lära sig något. Andra elever kan ses hindras i sitt lärande av att de inte tror 

på sina möjligheter att lyckas, de har en känsla av att inte riktigt duga till, andra bryr sig inte. 

”Uppgifterna är alltid lätta... jag kan redan matte. ”Det känns alltid enkelt” R1 

”Jag brukar inte berätta, säga om jag behöver hjälp för alla kan ju allt och det vill jag med” Jag förstår 

inte och då blir det svårt” R18 

”Man är lite orolig att det ska vara svårt” R11 

”Vill inte göra fel… att jag inte förstår och jag vill vara bra på matte men är inte superduktig” R15  

”Jag bryr mig inte” R1.  

Här ovan syns även hur elever bedömer sina möjligheter att delta i förhållande till andra eller till en 

uppgift. Likaså uttrycks viljan av att kunna och känna sig bra. Känslan av att kunna lyckas kommer 

igen i flera exempel. 

”allting går bra” R15  

”att man kunnat vara med” R10   
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Eleverna indikerar att det är viktigt att man lämnar uppgifter och aktiviteter med en känsla av att ha 

varit med och att det gått bra.  

Sammanfattning 

Eleverna kan ses uttrycka att de motiveras att delta när matematiken känns rolig och meningsfull. 

Relevans, eller brist på relevans förklaras ofta utifrån reflektioner om den egna vardagen eller ett 

framtida yrkesval. Här syns även förklaringar som utgår från den egna drivkraften i att man vill lära 

sig eller att matematik är nyttigt att kunna. Flera elever antyder att ämnet uppfattas som kul när det är 

lätt eller när man kan, medan det känns tråkigt när det är svårt och man inte förstår. För andra räcker 

det inte med att kunna för att matematiken skall vara rolig. För att man skall utvecklas och vilja vara 

med behövs utmaningar eller svårare uppgifter. Tidigare erfarenheter av situationer där man inte lärt 

kan skapa oro för att uppgifterna skall vara för lätta respektive för svåra vilket minskar motivationen 

att delta. Många elever uttrycker en osäkerhet avseende matematikämnets relevans som varför man 

skall arbeta med matematik eller vad man skall använda den till.  

Eleverna i studien kan ses koppla sina möjligheter att utvecklas och delta till om man tror sig kunna 

lära eller inte. Några elever hyser stor tilltro till sin egen förmåga att lyckas i ämnet oavsett 

sammanhang, andra uttrycker oro för sina möjligheter att lyckas. Andra elever menar att deras 

svårigheter i ämnet beror på dem själva och de problem som de ser sig ha mer än att se svårigheterna i 

relation till olika sammanhang. Elever uttrycker att de bedömer kamrater såväl som att de bedöms av 

både kamrater och lärare vilket påverkar deras förväntningar och ageranden. Omgivningens 

bedömning kan även skapa osäkerhet i de fall den egna uppfattningen om ens förmåga inte stämmer 

överens med vad andra uttrycker.  

Sammanhang skall, utifrån hur eleverna utrycker sig, upplevas roliga, meningsfulla och erbjuda 

upplevelser av att ha lärt för att man skall vilja delta. Deras uppfattningar om vad som upplevs som 

roligt eller meningsfullt kan ses bundet till personens uppfattningar om sig själv och sin förmåga, om 

ämnets relevans samt de mål man har för lärandet. När elevernas bedömning av sina möjligheter att 

bidra skapar oro eller en känsla av att inte riktigt duga till minskar motivationen att delta och lära. 

Möjlighet att bidra bedöms i förhållande till andra kamrater och till aktuell uppgift. För andra minskar 

motivationen om uppgifterna är för lätta för att erbjuda utveckling. Om elevernas behov av stöd eller 

utmaning inte tillfredställs tappas motivationen att delta och lärandet försvåras. 

 

Känna att man utvecklas och kunna påverka hur 

Vikten av att känna att man har möjlighet att lära 

Det framgår att flera elever vill vara med på lektionerna om man upplever att man lär sig något. De 

uttrycker att det är viktigt att ha möjlighet att lära sig utifrån sina egna förutsättningar för att man skall 

vara motiverad att delta. 

”En bra lektion är när jag lär mig nya saker. Det är kul” R4 

”Att man lär sig något nytt och att man har fler lärare som kan gå runt och hjälpa” R16 

Man vill känna att man lärt sig något på lektionen för att uppleva att det gått bra, en känsla och 

erfarenhet som sedan kan tolkas påverkar motivationen i kommande aktiviteter. 

Samtidigt ses i enkätens kvantitativa del, Figur 6, att sex elever svarar nej på frågan om de känner att 

de kan lära sig det de vill på lektionerna. 
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Figur 6. Enkätsvar: Känner du att du kan lära dig det du vill på matematiklektionen? 

Det finns en viss antydan till enhetlighet bland elever som menar att de inte får lära sig det de vill, att 

de indikerar att man helt enkelt inte lär sig tillräckligt, att det är för enkelt eller tråkigt. 

”När jag kom tillbaka till Sverige var det mesta superlätt för mig så jag har inte lärt mig så mycket” R7” 

”Man lär sig inte det man vill för ”det är oftast tråkigt”, ”matematik är mycket lätt” R1 

”Det blir inte svårt” R17 

Några elever som upplever matematiken som svår kan ses uttrycka känslan av att man inte lär sig 

något och att man inte heller vet hur man skall kunna lära sig mer.  

Lär sig ”inget”, ”Vet inte (vilken hjälp eller utmaning som kan hjälpa att lära, men det måste vara) ”nåt 

som jag liksom förstår” R8 

För att man skall känna att man lär sig så mycket som man vill uttrycker eleverna olika önskemål 

avseende anpassning av uppgifter. En del preciserar att det behövs utmaningar eller svårare uppgifter 

om man skall komma vidare i sin utveckling. 

”För jag vill veta mer och mer... önskar svårare uppgifter. Lite svåra tal så man lär sig något” R2”  

”Det måste vara svårare uppgifter alla har varit enkla. Jag har inte riktigt lärt mig något” R7 

Eleverna visar i enkäten (Figur 7) att de uppfattar matematiklektionernas uppgifter på olika sätt. Tio 

elever, det vill säga knappt hälften anser att uppgifterna är lagom. Elva elever menar att uppgifterna 

ofta är lätta eller alltid lätta, medan två stycken menar att uppgifterna oftast är svåra. 

 

Figur 7. Enkätsvar: Hur upplever du matematikuppgifterna på lektionerna? 

Eleverna uttrycker att det behövs anpassningar och utmaningar som tydligt relateras till vad man kan, 

förstår och känner sig komfortabel med för att man skall känna att man lär sig.  

”Att man får uppgifter som passar en själv” R10 

”Om jag ska vilja vara med så ska det vara lagom svåra tal så man får tänka lite” R2 

Uppgifterna får inte bli för svåra, det måste vara lagom lätt för att lärande ska blir möjligt.  

”Att det ska varit lagom svårt och lagom lätt för mig och att man ska kunna förstå så att det inte blir så 

svårt” R18 

Jag vill ha ”lite lättare än vad läraren ger just nu eftersom hen tar uppgifter upp till 6:an” R19 

Det är viktigt att läraren förstår vad eleverna behöver hjälp med.  

”För att jag ska kunna lära mig behöver jag att våran lärare förstår vad jag(vi) behöver hjälp med” R19  
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Eleven kan tolkas hysa insikt i att en lärare behöver ha kännedom om sina elevers styrkor och 

svagheter såväl som vilka missuppfattningar som är vanliga inom det aktuella matematiska området 

och hur de kan minimeras.  

Hjälp och förklaring för att förstå och delta  

Eleverna nämner att de för att lära sig behöver hjälp, tydliga genomgångar och förklaringar för att 

säkerställa att de förstår.  

”…men jag tycker också att en bra mattelektion är när en lärare förklarar så att man förstår” R19 

”Läraren måste förklara bättre jag vill få tydlig genomgång” R10 

”Det behöver vara nåt som jag liksom förstår” (för att jag ska vilja vara med) R8 

Just förståelsen är det som framträder när eleverna uttrycker vad som gör det svårt att lära  

”När jag inte förstår, och jag inte får hjälp” R22 

”När ingen fattar. Speciellt jag”. R6 

Studiens elever framhåller att för att man skall kunna lära sig är det viktigt att det finns möjlighet att få 

hjälp av läraren.   

”Att man har flera lärare som kan gå runt och hjälpa” R16 

”Jag behöver mer hjälp av läraren” R 20 

Några elever uttrycker att de har ett eget ansvar i processen att lära samtidigt som man behöver hjälp. 

Det blir lättare om  

”Jag tar hjälp av läraren” R14  

”Man behöver lyssna och hänga med” R22 

Ytterligare några elever indikerar att hjälpen mer relateras till att andra skall lära en. 

”Jag behöver mycket mer hjälp av läraren… Jag vill att han eller hon ska lära mig” R23 

Flera elever framhåller vikten av att få stöd även av kamrater i sin lärprocess. Det skulle vara lättare att 

lära om:  

”Jag får hjälp av kamrater och lärare” R15  

”Jag har många smarta jag kan lyssna på, ja många kompisar” R12 

 

Uttrycken ovan visar en viss insikt i vad man själv behöver för att kunna lära utifrån sin egen förmåga 

vilket baseras på tidigare erfarenheter av vad man behövt för att förstå och lära. Som citaten visar så 

uttrycker eleverna också att de inte bara vill ha förklaringar utan de är även noga med att de vill förstå. 

Eleverna kan tolkas vilja att läraren i sina förklaringar möjliggör att det matematiska innehållet möter 

eleverna utifrån deras erfarenheter och att de ges möjlighet att reflektera och skapa innebörd i det som 

sägs för förståelse.  

Känna möjlighet till inflytande och att få bestämma ibland 

När eleverna ges möjlighet att resonera kring inflytande och sina möjligheter att få vara med och 

bestämma på matematiken exemplifieras först med generella aktiviteter som elevens val. När de 

ombeds tänka på matematikpraktiken i sig uttrycker de sig om organisation, lokaler samt möjlighet att 

få bestämma i relation till vad man är på för nivå eller sida i matematikboken. 

Fokusgrupp1. 

E1:  öhh, vilket rum man vill vara i 

E2:  matteboken  

E3: : neee   

E4: jo, , jo för det är typ när man klarat av det  

E5: jag har inget här 
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E2: det beror på vilken nivå man är på   

E1: ähhh, ibland beror det på vilken sida man är på i matteboken  

För några elever är det viktigt att elever får vara med och bestämma, det är en fråga om delaktighet. 

Fokusgrupp 1 

E3: alltså jag tycker det är viktigt att barnen får vara med och bestämma, det har typ aldrig hänt  

 

”Delaktig är… när man får vara med och bestämma vad man ska göra på lektionen” R17 

Eleverna ses ge uttryck för att de har erfarenhet av uppgifters och sammanhangs betydelse i att skapa 

känslan av inflytande i betydelsen av att man är med av fri vilja och får bidra i samtalet. Detta kan då 

tolkas innebära att eleverna även har erfarenheter av motsatsen, att läraren bestämmer på ett sätt som 

gör att man inte känner att man är del i det som sker utan att man bara gör.  

Fokusgrupp1. 

E3: Här är vi lite mer fria. (Pekar på bild E, begreppsbilderna) Annars bestämmer vår lärare bara … det 

här ska ni göra och så måste man det 

Fokusgrupp2 

E3: Jag tycker dom ser ut som frivilliga (pratar om bild D och F, bilder där elever lutar sig mot varandra 

och uppgift) 

E1: Jag gillar och jobba med det (bild E) då hänger man med liksom och får säga som man tror det är  

I: Skiljer det från annat på matematiken? 

E1: Vi är självständigare  

Det som kan ses ingå i de aktiviteter som skapar inflytande är möjligheten att bidra med sina tankar -

man behöver inte ha rätt, en möjlighet att förstå samt att sammanhangen tydligt visar samspel kring 

gemensamma uppgifter. Två av de sammanhang som pekas ut kan ses vara relaterade till 

problemlösning. 

 

Mål för undervisningen - kortsiktighet, långsiktighet eller bara osäkerhet 

För att kunna påverka sin utveckling kan man behöva ha mål med sitt lärande. I enkäten (Figur 8) 

svarar 17 elever ja på frågan om de vet vad de skall lära sig i matematik och fem elever svarar nej. En 

elev markerar både ja och nej vilket kan illustrera en kluvenhet till frågan i sig alternativt visa på en 

känsla av att endast delvis veta sina mål. 

 

 

Figur 8. Enkätsvar: Vet du vad du skall lära dig i matematik? 

 

När eleverna skall beskriva vilka mål de arbetar mot inom matematiken ger de uttryck för en osäkerhet 

om de långsiktiga målen.   

”Jag vet sådär vad mitt mål är, just nu lär jag mig bråk!” R19 

Fokusgrupp 1 

E3: vi har ingen aning  

Fokusgrupp 2 

E3: Vår lärare säger sådär aldrig någonting till oss om det  
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Å andra sidan kan självklart ämnets upplevda relevans kopplat till vardag eller framtida yrke ses som 

en långsiktig målsättning för flera elever vilket redovisats här tidigare avseende ämnets relevans.  

”Det är viktigt för att när du blir äldre och du får jobb så kanske du blir doktor så måste du kunna cm och 

gånger” R21 

En elev uttrycker kännedom om målen i år sex baserat på erfarenheten av att fått prova ett urval av 

gamla nationella prov. Möjligheten att dela denna erfarenhet omfattar inte alla elever i klassen.   

Fokusgrupp 1. 

E5: Jag vet.. för jag har fått prova två delar ur nationella prov från sexan 

E2: När gjorde du det? 

E5: Jag fick ta hem 

Ett par elever uttrycker att man vet vad man skall kunna i fyran: 

Fokusgrupp2 

E2: jag kan ett mål som man ska kunna i fyran.. det är  .. 110 mattetal som man ska kunna , ja klara på 5 

minuter och man ska ligga på runt 75-80  i slutet på året 

Fokusgrupp 1 

E3: Alltså jag känner, alltså vår lärare berättar för oss ingenting om vad vi har för mål hen säger bara det i 

fyran att vi skall kunna multiplikationssättet och divisionssättet... det är det enda hen säger att vi ska klara 

av  

Även om det finns en osäkerhet för målen på längre sikt uttrycker eleverna egna mål för lärandet, ofta 

relaterat till räknesätt och tal. 

”Målen… kanske hela multiplikationspappret på fredagar?”  R16  

”Mer subtraktion och algoritmer och några multiplikation på papper för jag glömmer ”R15 

”Decimaltal! Kommatal!” R3 

De mål eleverna beskriver ligger nära det som framträder när elever berättar vad de lär sig för 

närvarande. Här framhålls räknesätt, algoritmer eller området bråk/decimaltal/ procent.  

”Nu lär jag mig bråk och division och lite i matteboken” R15 

”Multiplikation, algoritm, vet inte” R5 

Om eleverna avser metodkännedom, förståelse eller en blandning av dessa rent generellt är oklart.  

 

Ett par elever uttrycker att de lär sig annat än kamraterna för tillfället.  ”Primtal” R5, ”Svåra 

ekvationer” R13. Detta kan möjligen ses som att de elever som vill utmanas alternativt de som blir 

klara med sina uppgifter får möjlighet att möta andra matematiska områden än sina kamrater. Således 

har de andra kortsiktiga mål.  

Några elever ger uttryck för att kortsiktiga mål kan vara relaterade till att bara göra eller beta av 

uppgifter i stunden. 

”Jag bara gör liksom” R18 

”Jag lär mig bäst av att bara göra det!  Jag vill göra så många uppgifter som jag hinner” R1 

Veta vad man kan och kunna visa vad man kan  

För att veta var man är på vägen mot målen behövs en insikt i vad man kan och vad man behöver 

utveckla. I resultatet går att tolka att eleverna till stor del får sin kännedom om vad de kan utifrån prov, 

lärportal, mail från läraren samt utifrån hur det går i matematikboken. 

Fokusgrupp 2. 

I: Hur vet ni vad ni kan i matematik? 

E3:  Man kan se på Unikum vad vår bedömning är  .. som visar att vi kan det och det  

E2: Sen så har vi gjort sånt där prov förut så skicka läraren mail och det stod vad man behövde öva på 

E3: så då kanske man, då kan man ju kanske veta   

E4: Å i matteboken 
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Om ovanstående kan ses bygga på att det är läraren som visar vad man kan så visar följande exempel 

att eleverna genom att genomföra prov får bekräftelse av att känna att de kan. 

 
Fokusgrupp2 

I: (utifrån att en elev nickar)  Du gillar också multiplikationstester?   

E4: mm, så att jag vet 

E2 jag gillar också tester då kan man visa vad man går för ... och visa vad man lärt sig 

 

När eleverna uttrycker önskemål om hur de skulle vilja visa vad de kan så varierar svaren. Ett par 

elever vet inte vad de skall svara. Några elever anger att de vill bedömas med prov.  

”Jag vill ha prov då får jag visa vad jag kan” R4  

Andra elever exemplifierar mer varierat. Det går att tolka att några av dessa elever även hyser viss oro 

inför provsituationer.  

”Vill inte göra bort mig på prov men gör mitt bästa… vill visa muntligt eller film” R10 

”Jag vill göra en presentation jag känner att det blir enklare” R17 

Sammanfattning  

Eleverna menar att delaktighet kan vara att ha lärt sig något på lektionen. De motiveras av erfarenheter 

från goda upplevelser av att ha lärt och deltagit utifrån sina förutsättningar. Eleverna uttrycker behov 

av hjälp, tydliga genomgångar och förklaringar för att säkerställa förståelse. Lärare och kamrater kan 

stödja i lärprocessen, man kan stödja varandra. Delaktighet kan för eleverna även vara att få vara med 

och påverka vad som sker på lektionerna, att få vara med och bestämma. Inflytande beskrivs som 

självständighet och frivillighet medan motsatsen är att man inte får bestämma utan bara gör det läraren 

bestämmer. Eleverna uttrycker även önskemål att kunna påverka hur de kan visa sin kunskap och ger 

olika exempel. För att kunna påverka sin utveckling kan man behöva ha mål med sitt lärande. När 

eleverna skall beskriva vilka mål de arbetar mot uttrycks mer kortsiktiga mål utifrån vad de arbetar 

med just nu, vad de vill lära sig eller mål som kan kopplas till att bara göra klart uppgifter. De mål 

som nämns av eleverna relaterar till räknesätt, taluppfattning och algoritmer, vilket ger en ganska snäv 

bild av den matematik som utgör ämnet som helhet. I resultatet uttrycks en osäkerhet och oklarhet om 

de långsiktiga målen för undervisningen. Några elever skulle kunna ses ha långsiktiga mål för sitt 

lärande utifrån ämnets relevans i framtida yrke. Eleverna baserar en stor del av sin uppfattning om vad 

de kan utifrån prov, skrivna omdömen från läraren samt utifrån hur det går i matematikboken. 

Provsituationer uppfattas olika, några hyser oro medan andra ser prov som ett sätt att visa vad man 

kan.  

Sammanhang skall, utifrån hur eleverna utrycker sig, erbjuda upplevelser av att ha lärt för att man 

skall vilja delta. För att kunna och vilja delta menar eleverna att anpassningar och utmaningar bör 

relateras till vad man kan, så att man förstår och känner motivation. Om elevernas behov av stöd eller 

utmaning inte tillfredställs tappas motivationen att delta och lärandet försvåras. Här framkommer att 

elever ser att möjligheter och svårigheter kan uppkomma i olika sammanhang, exempelvis utifrån att 

man får eller inte får den hjälp eller förklaringar som man behöver. De uttrycker även att olika 

sammanhang skapar olika villkor för inflytande i mening av att uppleva självständighet, frivillighet 

och påverka det som sker. Gynnsamt för inflytandet är sammanhang där man samspelar med andra 

kring gemensam uppgift som i sin form är problembaserad, där alla kan bidra i samtalet och där man 

ges möjlighet att förstå och hänga med i processen. Motivationen uppfattas minska i aktiviteter där 

läraren bestämmer på ett sätt som gör att man inte kan påverka det som sker utan att man hänvisas till 

att bara göra. Detta kan även tyda på att man har behov av att sätta upp andra mål för sin delaktighet i 

ett sammanhang än att bara göra, och det målet kan vara att tillsammans med andra lösa problem. För 
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att veta att man lär och vad man kan uttrycker eleverna önskemål om inflytande över på vilket sätt de 

kan visa sin kunskap. 

Att klassrumsklimatet möjliggör arbetsro, trivsel 

och att bli lyssnad på 

Den viktiga arbetsron  

När eleverna själva ges möjlighet att beskriva hur en lektion skall vara för att man ska vilja vara med i 

det som sker ger många elever uttryck för vikten av arbetsro. En bra lektion är enligt eleverna ofta att 

det är tyst så man kan koncentrera sig. 

”Det ska vara tyst så man kan koncentrera sig” R14    

För att jag ska vilja vara med: ”så måste lektionen måste vara tyst” R3 

Ofta förknippas arbetsro med arbete i matematikbok eller att arbeta själv. Flera elever nämner även att 

man gärna lyssnar på musik för att få lugn och ro.   

”Det ska vara lugnt när man jobbar, lyssna på musik och jobba själv och få svåra uppgifter” R17 

”Att det är tyst så ingen håller på med något annat. Klassen ska också jobba med matteboken” R15 

Eleverna menar att de hindras i sitt lärande när det pratas.  

”Jag blir hindrad av dom andra som pratar” R23 

”Många pratar och jag inte kan vara fokuserad på läraren” R3 

Några elever framhåller även vikten av att få arbetsro så att man kan lära sig utifrån möjligheten att få 

sitta i annat rum. 

”Helst vill jag sitta i ett mindre rum så jag kan koncentrera mig bättre”  R5 

Att det behöver vara lugnt ses vara viktigt oavsett om man som elev tillhör de som uttrycker att 

matematiken är lätt såväl som de som skriver fram att det är svårare. 

Kamratgruppen och trivsel. 

De elever som utrycker att de inte trivs så bra i kamratgruppen nämner ofta att uppfattningen relateras 

till arbetsro eller hur kamrater stör.  

”Inte så bra! Dom pratar R3 

”För det mesta ganska dåligt jag vill bara att det ska vara lugnt” R17 

Medan vissa elever ses uttrycka att det är jobbigt när det är stökigt i gruppen indikerar andra mer att 

man stör sig på några specifika kamrater av olika anledningar. Här visas ingen förståelse för 

kamraternas ageranden. 

”Det är bra, ibland!!!!.. ibland dåligt.  Vissa stör mig” R6 

”Det är bra i klassen, men t.ex. Stina, hon skriker hela tiden och svär och jag vet inte vad hon kallar mig 

för och det är så otroligt JOBBIGT” R16 

Andra elever visar att de tycker att det är bra i kamratgruppen. Det sätt som det beskrivs kan visa att 

man känner en tillhörighet till klassen, det är deras klass. 

”Jag trivs med dom, det är min klass och jag gillar dom” R5 

”Det är bra kamrater” R21 

Ett par elever menar att delaktighet är just när man gör något tillsammans med någon annan i 

betydelsen goda kamrater. Delaktighet är: 

”När jag sitter med EN eller två kompisar i ett rum och kanske lyssnar på musik!”  R16 

”Till exempel jag ska göra en sak och då föreslår en annan att den också kan göra det” R18 
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En elev menar att delaktighet är just när: ”Man är med i en grupp” R11 

Ett eget ansvar för arbetsro 

Eleverna kan även ses uppfatta att man har ett eget ansvar i att skapa den arbetsro man själv önskar 

men att det inte alltid är så lätt att ta ansvaret. Ibland behöver man hjälp av läraren. 

”Jag måste sitta själv ibland för att jag pratar med andra… och några pratar med mig” R13 

”En bra mattelektion för mig är när det är arbetsro. Så ska det ju alltid vara på lektionerna. Jag kanske 

småpratar ibland, det kan jag erkänna. Det kan vara stökigt men ibland så kan läraren göra så att det blir 

tyst då är det lättare att jobba” R15 

Eleverna ser att det finns behov av struktur och respekt vid start av lektioner för att arbetsmiljön skall 

var lugn och kunna ägnas åt matematik.  

Fokusgrupp 1 

I: Vad tror ni om bild A? 

E2: Det ser ut som alla jobbar … alla tittar ner mot pappret liksom o lyssnar o läraren pratar  

E3: Hos oss….Naa, då är det några som liksom inte lyssnar.  Vi har haft lektion innan matten och då är 

det jättemånga som sitter där med musik … och så kommer tio personer som lyssnat på musik fram till 

läraren och frågar... Berit, vad var det nu vi skulle göra?  

E1: det blir stökigt 

Här kan man tolka in att det tar tid att komma igång med arbetet både för de som inte tagit del av 

instruktioner såväl som de som blir störda av att lektionen inte kommer igång. 

 

Möjligheten att få bli lyssnad på och ta plats i talutrymmet 

Att klassrumsklimatet kan uppfattas hindrande när det gäller möjligheten att bli lyssnad på samt att få 

vara med och bidra syns i flera elevers svar. Här finns erfarenheter av sammanhang när man inte 

räknats med eller varit behövd, känslor som hängt kvar till andra sammanhang. Eleverna uttrycker att 

även om uppgifterna i sig kan uppfattas motiverande så kan de utifrån tidigare erfarenheter känna sig 

tveksamma till att kunna delta fullt ut som de vill. 

Fokusgrupp 1 

E1: alltså, jag skulle vilja göra uppgifterna .. men jag gillar inte att jobba i grupp  

E2: nej jag avskyr det .. ingen lyssnar 

E3: jag med    

E4: det tycker… alltså, alla är inte med där .. kolla .. (pekar på flicka vid dator på bild D) äh det känns 

som en gör allt arbete … dom andra kanske vill göra det med dom vågar inte säga till 

E5: det är så när jag hamnar i grupparbete, det är så jag får alltid typ kolla på medans dom andra jobbar 

E4: Varför säger du inget? 

E5: Dom lyssnar inte 

E4: Jag försöker lyssna på alla o grupparbetet men ibland så hör man inte 

E5: Jag brukar säga att… alltså dom hör, men jag tror inte att dom vill 

 

Eleverna uttrycker också erfarenheter av att kamratrelationerna påverkar vilka som får talutrymme i 

klassens samtal. Även om man vet att alla ska få vara med så är det inte alltid så att alla som vill 

släpps in i samtalen.  

Fokusgrupp 2 

E2: Man ....ska våga säga vad man vill men 

I: Har ni också upplevt att ingen lyssnar på er?  

(Flera instämmande hummanden. Samt elever som säger ”ja ibland” 

E4: nån gång, men inte så mycket   

E2 då brukar man säga till... då brukar man ... men hallå jag  ... men får jag använda ditt namn som tips .. 

då kanske du säger före och Pelle och Aula också …och då säger Kalle, som är doms bättre kompis då 

och då väljer dom  låter dom Kalle prata före ...  
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Då ska man ju säga till men hon var ju före och sagt att hon ville prata före  Tänk … så vill du förklara 

och så har de sagt att du ska få prata så i tre minuter …..(suck) 

Det finns även elever som uttrycker att det inte är självklart att man är vill eller vågar ta plats i 

talutrymmet, eleverna kan tolkas ha olika grunder för sina val. 

”Vissa saker är roliga men många är svåra”, ”Jag säger inte så mycket frågar mest, förklarar inte” ”Pratar 

helst i smågrupper” R12 

”Matematik är enkelt och tråkigt”, ”Jag säger inte så mycket på lektionerna” R1 

Någon elev menar att för att räcka upp handen krävs ett klimat som tillåter detta, räcker ingen upp 

handen betyder det att ingen heller vågar det. 

E4: jag tycker … ingen vågar ju räcka upp handen för ingen gör det 

E2: dom kanske kan alla grejer.. då behöver man ju inte det 

Här syns även uppfattningen att man inte behöver be om tillgång till det gemensamma rummet med att 

räcka upp handen, att kommunicera, om man inte är i behov av hjälp. 

Att bilden är komplex visar även enkätens kvantitativa del som kan ses komplettera ovanstående bild 

av att vilja eller våga vara med utifrån olika grunder. 10 av eleverna i urvalsgruppen anger att de törs 

visa om de inte kan, medan 12 elever anger att de vågar ibland. En elev svarar nej.(Figur 9). 

 

 

Figur 9. Enkätsvar: Törs du visa om du inte kan? 

Det är tydligt att det finns elever som inte törs bidra med sina tankar och erfarenheter under 

matematikaktiviteterna.  

Sammanfattning  

För att vilja och kunna vara med utrycker eleverna behov av arbetsro, det behöver vara lugnt för att 

kunna koncentrera sig och lära. Arbetsro kopplas ofta till eget arbete i matematikboken. Eleverna 

uttrycker ett eget ansvar i att skapa arbetsro, men samtidigt menar de att det inte alltid är så lätt att ta 

detta ansvar. Att det är stökigt och att kamrater stör kommer också till uttryck när eleverna skall 

förklara vad som gör att de inte trivs fullt ut i kamratgruppen. De elever som trivs bra utrycker en 

tillhörighet med klassen, det är deras klass, likväl som att erkännas i gruppen och vara någon som man 

lyssnar på. Motivationen att delta minskar om man bär med sig erfarenheter av att inte ha räknats med 

eller dugt till. Möjligheterna att få tillgång till talutrymmet i klassen påverkas enligt eleverna av de 

kamratförhållanden som råder. Om man väljer att försöka ta plats påverkas även av den egna 

motivationen och en bedömning om man vågar. Att begära tillgång till talutrymme med 

handuppräckning kopplas ofta till att man behöver hjälp och erfarenheterna är att alla inte vågar.  

Eleverna uttrycker att en förutsättning för att kunna delta och lära i olika sammanhang är arbetsro och 

att klimatet i klassen tillåter alla att vara med. Hindrande uppfattas sammanhang när det pratas eller 

när man inte kommer igång med lektionerna för att det är stökigt och kamraterna inte lyssnar. Eleverna 

uttrycker att man vill och vågar delta i sammanhang där man känner att man får vara med, lyssnas på 
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och känner sig behövd. Elever kan utifrån tidigare erfarenheter av att inte kunnat vara med som man 

önskat, känna tveksamhet till att försöka delta i aktiviteter även om de egentligen vill. Man deltar inte 

fullt ut när man inte räknas med, inte släpps in i aktiviteter eller ges tillgång till talutrymmet. 

Att lära och delta, en fråga om engagemang och 

möjlighet för alla att bidra i dialog 

Vara engagerad - visa engagemang  

Eleverna kan ses uttrycka att det krävs engagemang för att man ska vara delaktig och att i denna 

ansträngning har man ett eget ansvar. Man måste lyssna, försöka och bjuda till.  

Man är med:  

”När man lyssnar och försöker” R21 

”Jag är delaktig när jag har lust att prata på mattelektionen” R9 

Känslan av att vara delaktig kan finnas i det egna arbetet när det kopplas till viljan att engagera sig.  

Fokusgrupp 1 (om att ”vara med” utifrån bild på en person som arbetar själv med provuppgift) 

E1: här jobbar man, jobbar själv och det är ju   

E2: då vill den ju ändå jobba o göra   

E4: om man verkligen försöker sådär och tänker positivt  

Flera elever ger uttryck för att deltagande innebär någon form av engagemang i samspel med andra, att 

man för att delta agerar i någon mening på ett sätt som visar delaktighet. Orsakerna till bristande 

engagemang ses kunna vara att man kanske inte kan, eller kan mindre än de andra alternativt att man 

bara inte vill. 

Fokusgrupp1 

E1: Här, ser ni. (pekar på D där elever sitter och står runt en kamrat som arbetar vid dator) 

 Jag tycker det ser ut som han i blått vill hålla sig på avstånd 

E2: Han är lite längre bak och vill liksom inte. Han är inte lika bra kanske som dom andra på matte  

I: vad säger ni andra: 

E5: Jag ser ju.. tycker det ser ut som han försöker. Det ser ut som han försöker kolla 

E3: nej, alltså dom jobbar ju inte så himla bra… dom här fyra sitter bara och kollar på  

Fokusgrupp2 (elev pekar på bild B där elever arbetar med matteböcker själva eller i par, de flesta ses luta 

sig mot bok eller kamrat, utom en) 

E3: Här känns det som ... Hello Kitty (pekar på elev med Hello Kitty tröja)  här sitter nån som inte vill , 

eller inte kan hänga med alla andra som kanske är lite före, och alla andra vill  

 

Förklaringarna till brist på engagemang eller vad engagemang omfattar är olika. I sekvensen ovan har 

någon erfarenhet av att när man placerar sig vid sidan av, eller bara sitter och tittar på då kanske man 

känner att man inte är så bra som de andra eller så vill man inte vara med därför deltar man inte fullt 

ut. Andra har erfarenhet att man visst kan vara engagerad i sådan situation, bara man verkligen 

försöker. Engagemang, eller brist på engagemang verkar vara något som eleverna menar att man också 

uttrycker i sitt agerande. Hur man väljer att agera, sitta, ha kroppen, förhålla sig till kamrater och 

uppgift visar om man försöker och bjuder till, med andra ord om man deltar.  

 

Ett sammanhang som lockat eleverna utifrån att vilja, kunna och våga vara med var bild F (liten grupp 

som ses luta sig över en gemensam uppgift). De uttrycker att denna situation är den de helst vill vara 

med om utifrån att man då tolkas jobba tillsammans. När elever jobbar tillsammans visar de 

engagemang i handling, genom att luta sig mot varandra eller mot uppgiften, rikta blick mot 

gemensamt center och peka. Deras erfarenheter är att här pratar man med varandra och tänker. Detta 
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inspirerar, man vill vara med. Det är troligt att elevers vilja att delta även påverkas av hur de bedömer 

andras engagemang i liknande situationer såväl som under pågående aktiviteter.  

Fokusgrupp 1 

E3: Den här. (pekar på bild F) Jag tycker att det som mest liknar att de jobbar tillsammans är den här  

E2: Alla tittar där 

E3: …alla är med och tänker … tittar på pappret där (pekar på bilden) och 

E1: Dom pekar … pratar med varandra 

Eleverna uttrycker osäkerhet om huruvida självständigt arbete vid matematikboken, eller att skriva 

prov kan ses innebära delaktighet då man inte jobbar tillammans.  

Fokusgrupp 1 

E1: Att alla vill, vågar och kan vara med på matematiken….men.. men på B är det inte så ! 

E5: Här ser det ut som att så här dom bara jobbar i matteboken .. då är man väl själv.. 

E4:”mm” 

E1: mja, inte så mycket här  (Pekar på bild A helklass, någon vid tavla, elever vid bänkar på rad)  

E2: neeejj 

E2: det är ju prov 

E1: dom jobbar ju inte tillsammans direkt, alla tittar ner på pappret 

E4: .. jag tycker … ingen vågar ju räcka upp handen för ingen gör det 

E2 : dom kanske kan alla grejer.. då behöver man ju inte det 

Möjligen kan man här tolka in att räcka upp handen både signalerar vilja och att våga engagera sig i 

något avseende.  

När man inte deltar i sammanhanget utan håller på med helt andra saker än att de andra, då menar 

någon elev att det skulle det kunna medföra att man också kan får det svårare med matematiken. 

Fokusgrupp 1 

E1: hon kanske sitter och håller på med någonting annat  

E2: man kanske blir dålig på matte då också 

Lärande kan då tolkas förutsätta deltagande och engagemang. 

Tillgång till varandras tankar – samspel som skapar förståelse och 

motivation  

Några elever uttrycker värdet av att först ha jobbat själv för att sedan möta kamraterna i samtal för att 

hjälpa, dela tankar och lära sig av varandra. Andra elever ser att samspel kan handla om att ha tillgång 

till en kamrat redan från början utifrån att man med sina olika kunskaper bidrar till varandras lärande. 

Fokusgrupp2 

E3: Om jag får säga igen så tycker jag att det är bra om man jobbar själv och sen, då kan man dela sina 

tankar med andra  

E2: Om man jobbar två stycken och den ena kanske inte är lika bra då kan dom hjälpas åt och så förstår 

man ju  

I: Du nickar … 

E1: ja man lär sig av varandra    

E3: Jag tycker man ska ha en bredvid sig bara istället för att räcka upp handen jättelänge, då kan man bara 

fråga grannen om den har kommit längre bara    

E4:  jaa, kan du hjälpa mig med det här talet  

Flera elever ger uttryck för att delaktighet förstås utifrån att förklara och hjälpa varandra, alla får säga 

vad de tycker, man lyssnar in andras tankar såväl som bjuder på det man kan. Delaktighet är: 

”När man förklarar för andra, man tar emot deras tankar” R7 

”När alla får säga vad de tycker eller tror” R22 

När eleverna i fokusgrupperna får välja vilka av sammanhangen de helst skulle vilja vara med om 

väljer elever bild F, följt av bild E. Sammanhang som motiverar att delta uttrycks som att där arbetar 
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man tillsammans, gärna med problemlösning, man hjälps åt och alla får vara med. I dessa 

sammanhang ser man behov av att tänka och att prata med varandra.  

Fokusgrupp 2 

I: Vilken bild skulle ni vilja vara med om? 

E4: den (pekar på F)  

E3: det är den där F med problemlösning  

E2: jaaa ….. för där kolla alla , liksom... mot... själva ... han visar  hon som…. 

E3: alla är med ser det ut som, alla är intresserade ingen sitter bakom  

E4: mm 

Fokusgrupp 1 

E3: Den här. (pekar på bild F) Jag tycker att det som mest liknar att de jobbar tillsammans är den här  

E2: Alla tittar där 

E3: …alla är med och tänker … tittar på pappret där (pekar på bilden) och 

E1: Dom pekar … pratar med varandra 

 

Sammanhang som motiverar och lär ska erbjuda möten där olika bidrag ses som värdefulla och där 

man får tänka, förklara och resonera om olika svar (rätt som fel). Detta ses möjliggöra att man förstår 

och kan hänga med likväl som att man får träna på att förklara. Ett sådant sammanhang inger känsla av 

inflytande. 

Fokusgrupp 2 

E1: Jag gillar och jobba med det (bild E, begreppsbilden, iscensatt lektionstillfälle) då hänger man med 

liksom och får säga som man tror det är  

I: Skiljer det från annat på matten? 

E1: Vi är självständigare  

E4: då, på annan matte brukar vi mer liksom, då jobbar vi mer alltså själva men här måste man tänka 

E2: mer diskutera … Om Elsa tycker svaret är det, Hugo tycker svaret är de jag tycker svaret är det  

E4: då måste man prata om det  

E2: ja säga , nej men kolla, det gick till så här och hur det egentligen var  

Fokusgrupp 2 

E3: ”Men, matte bubblorna ... dom är bra för då kan man (otydligt) lär man sig att förklara och då hänger 

alla med.  Siffror, när man förut skrev bara, då man bara skriver svaret och ingen förstod kanske... ja nu 

fick man förklara till varandra” 
 

Utifrån att bild E och F sågs som de sammanhang som erbjöd bäst villkor för att kunna, vilja och våga 

vara med kan man också tolka att övriga illustrerade sammanhang inte sågs erbjuda lika goda 

möjligheter för alla elever att delta vilket även kommenterats i kapitlet på olika ställen. 

Eleverna har uttryckt uppfattningar om vad lärsituationer ska erbjuda för villkor för att gynna 

delaktighet och lärande. Detta kan ställas mot hur de i enkäten svarat på frågor om de vill och kan vara 

med i de matematikaktiviteter som erbjuds. På frågan om de vill vara med i klassens aktiviteter, Figur 

10, anger 12 av eleverna i gruppen att de vill vara med i aktiviteterna medan 10 elever menar att de 

endast vill vara med ibland. En elev markerar att denne inte vill vara med alls. 

 

Figur 10. Enkätsvar: Vill du vara med i klassens matteaktiviteter? 
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Detta kan då ställas mot att alla elever i urvalsgruppen utom en säger sig kunna vara med på 

aktiviteterna (Figur 11). 

 

 

Figur 11. Enkätsvar: Kan du vara med i klassens matteaktiviteter? 

Det är tydligt att flera elever i klassen inte uppfattar att de i praktiken erbjuds sammanhang som 

inspirerar och ger möjligheter för dem att vilja vara med.  

Det kan för eleverna vara extra viktigt att få samspela med kamrater när uppgifterna är lite svårare, att 

få tillgång till de andras förklaringar vilket ses hjälpa i lärandet. 

Fokusgrupp 2 

E4: Jag gillar o jobba i grupper med såna här. (Pekar på bild E, begreppsbilder, iscensatt aktivitet)  Om 

jag inte kan .. då kan man förklara för mig då kanske jag lär mig något 

E3: Det beror på, det kan vara olika ... både och sådär, det beror vad det är för uppgift... om det är typ lite 

svårare är det roligare att vara i grupp, då kan man förklara för varandra 

 

Utifrån bilden på begreppsbilderna (Bild E) nämner en elev att denna typ av sammanhang, där man 

inbjuds att bidra och resonera kring en gemensam idé, kan erbjuda möjlighet att få erfarenheter som 

gör att man senare vågar gå vidare och delta i andra sammanhang. 

Fokusgrupp2 

E4: om man till exempel som jag … om man kanske inte vågar, som jag förut kanske inte vågade förklara 

inför klassen, då kanske man lär sig att först prata i liten grupp och så kanske man lär sig förklara inför 

klassen också 

Någon elev uttrycker dock uppfattningen att arbete i grupp inte alltid ses som en fördel, då de röster 

som hörs inte bidrar till lärandet.  

Fokusgrupp 1 

E4: Jag gillar bättre att jobba själv det är som att när man jobbar i grupp så är det surr och det enda ämne 

jag vill jobba i grupp är hemkunskap, på högstadiet.  

Iakttagelser utifrån studiens första observationstillfälle kan ses visa på uppgiftens och sammanhangets 

betydelse för att skapa olika villkor för samspel. Iakttagelserna visade hur elever satta i grupper om 3-

4 elever arbetade med att lösa uppgifter på var sitt arbetsblad var och en för sig. En elev satte upp 

pärm för att markera avskildhet. Det gemensamma plockmaterialet användes sparsamt. I aktiviteten 

hördes röster men ofta utan att resultera i respons av kamrater. Ibland skapades dock verbal dialog när 

respons gavs utifrån att någon bett om hjälp eller velat jämföra svar. Några elever tillfrågades om de 

såg att det skulle vara lättare att göra uppgifterna om man samarbetade än att jobba själv. Svaren visar 

att eleverna uppfattar att då ingen sagt något så arbetar man själv helt enkelt. Man gör det man tror 

förväntas.  

Sammanfattning 

Eleverna uttrycker att det krävs engagemang för att delaktighet skall uppfattas och att i denna 

ansträngning har man ett eget ansvar att lyssna, försöka och bjuda till. Att inte vara engagerad, att inte 
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delta, kan enligt eleverna medföra att man kan få det svårare med matematiken. Engagemang krävs för 

att utvecklas. Känslan av att vara delaktig kan enligt några elever även finnas i det egna arbetet med 

matematikboken om det kopplas till viljan att engagera sig. För de flesta kopplas engagemang till 

intresse, samspel med andra och möjligheter att få tillgång till det gemensamma talutrymmet. Brist på 

engagemang förklaras ofta utifrån att kunskaper i ämnet saknas eller att man inte vågar eller vill 

baserat på tidigare erfarenheter av liknande sammanhang. Engagemang är också något som eleverna 

menar att man uttrycker i sitt agerande. Elevers perspektiv på samspel omfattar inte bara verbala 

uttryck utan även kroppsspråk, blickar, gester i relation till material, arbetsblad och gruppen som 

helhet värderas. Det framgår att olika uttryck för interaktivitet kopplas till olika erfarenheter av hur 

man agerar när man vill, kan och vågar vara med. Eleverna bedömer andras engagemang i aktiviteter 

baserat på de intryck som går att observera vilka kan ses utgöra en del av hur de bedömer om 

aktiviteten är värd ansträngning.  

Flera elever ger uttryck för att delaktighet förstås utifrån att man i samspel förklarar och hjälper 

varandra, att alla får säga vad de tycker, att man lyssnar in andras tankar såväl som bjuder på det man 

kan. När man är delaktig utifrån ovanstående beskrivning finns förutsättningar för förståelse såväl som 

inflytande. Vissa elever definierar delaktighet som arbete i grupp eller att arbeta tillsammans. Arbeta 

tillsammans kan förstås som samspel i par eller i större sammanhang. Arbeta tillsamman kan även vara 

att ta med sig erfarenheter från att ha jobba själv in i samspel med andra, en process som värderas av 

elever i denna studie. 

Utifrån elevernas uppfattningar syns att elever kan och vill delta i sammanhang där man arbetar 

tillsammans, gärna med problemlösning, genom att man hjälps åt och alla får vara med. Andra elever 

menar att man helst vill arbeta själv. Flera elever uttrycker att de vill, kan och vågar delta i aktiviteter 

där olika bidrag ses som värdefulla och där man får tänka, förklara och resonera om olika svar. I 

sådana sammanhang ges även möjlighet att skaffa sig lyckade erfarenheter som gör att man senare 

vågar gå vidare och delta i andra aktiviteter. Sammanhang där eleverna interagerar med varandra i 

dialog ses möjliggöra att man förstår och kan hänga med likväl som att de inger en känsla av 

inflytande i aktiviteten. Samtidigt visar resultatet att inte alla elever vill delta i den undervisning de 

erbjuds i praktiken. Uppgifternas utformning kan ses skapa olika villkor för att arbeta tillsammans. 

Min tolkning är att eleverna i studien ofta arbetar på det sätt som förväntas och som man är van vid, 

vilket kan tolkas vara att arbeta själv även i en grupp. Talutrymmet begränsas till att enbart nyttjas när 

man vill ha hjälp istället för att utgå från att allas tankar behövs för att skapa förståelse i samspel med 

varandra. Möjligheterna till samspel värderas av några som extra viktigt när man arbetar med något 

mer utmanande. Att delta i sammanhang med flera kan dock även hindra elever från att delta fullt ut, 

exempelvis när de röster som hörs inte ses bidra till lärandet.  

För eleverna är det viktigt att aktiviteterna inspirerar till engagemang samt att alla bjuder till och 

försöker engagera sig oavsett sammanhang. Detta då eleverna kopplar brist på deltagande till att det 

kan leda till minskade möjligheter att lära. Eleverna kan i sin bedömning av om huruvida en situation 

är värd att delta i, ses inkluderaen bedömning av hur andra agerar, engagerar sig och visar intresse för 

det som sker. Eleverna motiveras av att delta i sammanhang där andra ses agera på ett sätt som de 

själva tolkar som engagemang i en intressant aktivitet. 
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Diskussion 

Denna studie har syftat till att belysa de olika uppfattningar som eleverna ger uttryck för avseende att 

delta i en matematisk praktik. I följande kapitel diskuteras genomförandet av undersökningen utifrån 

de metoder som använts. Därefter följer en diskussion om resultat i relation till tidigare forskning och 

de olika perspektiv på delaktighet som studien ses vila på.   

Metoddiskussion 
I följande avsnitt diskuteras för- och nackdelar relaterade till genomförande såväl som metodval. 

Enkätens nackdel kontra intervju är att forskaren inte kan vare sig hjälpa respondenterna eller ställa 

uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). Då jag fanns tillhands för frågor och förtydliganden vid 

genomförandet av enkäten vägde jag delvis upp dessa nackdelar. Detta påverkade då istället den fördel 

som en enkät har avseende avsaknad av intervjuareffekt. I denna studie fanns risk för att jag genom 

min närvaro och min interaktion med eleverna under genomförandet påverkat hur de uttryckt sig. Jag 

ser det som självklart att enkätens frågor igenom sin utformning och ordval påverkat eleverna på ett 

eller annat sätt; att likna vid ett uttryck som eleven skall tolka, reflektera och uttrycka sig om. 

Utsagorna från enkäten har dock visat att elever vågat uttrycka sig i både positiva som negativa 

ordalag. En tolkning blir då att min närvaro inte påverkat i den grad att fördelarna med enkäten 

uteblivit. Eleverna har vågat rapportera om sådant som de möjligen inte törs berätta inför andra (ibid.), 

de har vågat uttrycka att de inte trivs, personliga reflektioner om sin utveckling och hur man är på 

lektioner såväl omdömen om både kamrater och lärare. Jag anser att enkäten givit eleverna möjlighet 

att uttrycka sina olika uppfattningar om delaktighet vilket varit studiens syfte. 

Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna fanns en medvetenhet om att intervjuer i grupp kan 

innebära att talutrymmet fördelas olika i gruppen samt att individerna kan tendera att uttrycka 

förväntade eller accepterade åsikter (Bryman, 2011). Detta har hanterats med följdfrågor som syftat till 

att uppmärksamma deltagarna på att allas tankar kanske inte lyfts fram. Följdfrågor har även använts 

på icke verbala bidrag för att möjliggöra förtydliganden och ytterligare respons. Vid transkriberingen 

av fokusgruppsintervjuerna var det ibland svårt att urskilja röster och att höra vad som sades trots god 

inspelningsutrustning, något som också förs fram som begränsning när det gäller fokusgrupper 

(Bryman, 2011).  Denna svårighet hade minskat om videoinspelning använts istället för enbart ljud. 

Halvvägs in i studien övervägdes byte av metod för att samla in data; från fokusgruppsintervjuer till att 

istället söka låta alla i urvalsgruppen få svara på följdfrågor digitalt. Valet att vara kvar i 

fokusgruppintervju som form ses så här i efterhand som ett bra val utifrån studiens syfte. Jag har funnit 

att utsagorna från fokusgrupperna givit mig tillgång till uppfattningar som inte berörts i enkätens 

utsagor, en variation som möjligen inte kommit till stånd om fokusgruppsintervjuerna uteblivit. 

Fokusgruppernas utsagor uttrycker uppfattningar som relaterar till hinder och möjligheter kopplat till 

interaktivitet och samspel i högre grad än vad enkätens uppfattningar gör. Valet av bilder inför 

fokusgruppstillfället har varit viktigt, då det fanns risk för att utsagorna skulle relatera till tänkta 

scenarier och inte till uppfattning utifrån egen erfarenhet. Samspeletet ses i denna studie som 

berikande och inte som en risk för att deltagare kan tänkas påverka varandra i negativ mening. Vi blir 

till i interaktion med andra, det är i kommunicerandet vi får insikter om oss själva (Igland & Dysthe, 
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2003). Jag väljer att tolka elevernas yttranden som att de ger uttryck för egna erfarenheter samtidigt 

som samspelet mellan olika yttranden skapat mening utifrån de olika perspektiv som tillförts. Eleverna 

har givits möjlighet att bli påminda om sådant de inte själva tänkt på om den idé som diskuteras. Valet 

av fokusgruppsintervju stämmer väl med studiens teoretiska referenspunkter, som tar sin utgångspunkt 

i kommunikation, delaktighet samt flerstämmighet och dialogism. Jag finner att 

fokusgruppsintervjuernas utsagor möjliggjort för eleverna att uttrycka sig på andra sätt än via enkäten.  

En avslutande reflektion avser analysarbetet, ett analysarbete som har uppfattats som komplext och 

tidskrävande men väldigt intressant. Jag har många gånger på vägen funderat över vart jag varit på väg 

under analysen, uttryck har tillskrivits en annan mening varefter analysen fortskridit. Jag ser det som 

att jag hela tiden har sökt finna vad som egentligen sägs i det som uttrycks (Alexandersson, 1994). 

Även om jag hela tiden haft studiens syfte i fokus har det tydligt framkommit hur komplext begreppet 

delaktighet är och hur många olika perspektiv som kan innefattas.  

Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion över det resultat som presenterats i relation till tidigare forskning. 

Resultatdiskussionen kommer att belysas både ur aspekter som rör vilja och förmåga att delta såväl 

som olika sammanhangs villkor för delaktighet. Här relateras även resultatet till lärande i matematik 

såväl som till kommunikation. 

Meningsfullhet och begriplighet  

Resultatet visar att eleverna i studien kan ses uppfatta delaktighet som en vilja att vara med när 

matematiken känns rolig och meningsfull men även att innebörden i vad som menas med roligt och 

meningsfullt varierar med individen. Eleven själv värderar om det är värt att prestera i olika 

situationer, om det är roligt och utmanande (Ryan et al., 2007). Flera elever antyder att ämnet 

uppfattas som roligt när det är lätt eller när man kan, medan det känns tråkigt när det är svårt och man 

inte förstår. För andra räcker det inte med att kunna för att matematiken skall vara rolig. För att man 

skall utvecklas och vilja vara med behövs utmaningar eller svårare uppgifter.  Lundberg och Sterner 

(2009) menar att om det inte känns meningsfullt eller om man har erfarenhet av för många 

misslyckanden kan elever ta till strategier som att bråka, vässa pennor och liknande för att undvika att 

delta. En elev som känner sig understimulerad kanske helt enkelt bara slutar prestera  

(E. Pettersson, 2011; Wistedt, 2005). Resultatet visar att om behovet av stöd och utmaning i lärandet 

inte tillfredställs och om matematiken inte känns meningsfull, tappas motivationen att delta och elever 

kan tolkas välja att inte delta alternativt inte delta fullt ut.  

Om man som elev inte ser nytta eller förstår, om begripligheten saknas, då är det lätt att eleven förlorar 

både tilltro till sin förmåga som lust och intresse för matematik (Matematikdelegationen, 2004; 

Skolverket, 2003).  För att hantera detta problem bör lärsituationer designas så att förståelse och 

meningsfullhet möjliggörs. Resultatet visar att anpassningar och utmaningar bör relateras till vad 

eleverna kan, så att de förstår och känner motivation. Assarson (2007) anser att lärsituationerna skall 

anpassas dels till den enskilde, dels anpassas utifrån tankar om delaktighet och att lära i gemenskap. 

Meningsfullhet är en förutsättning för delaktighet (Ahlberg, 2001). Resultatet lyfter en osäkerhet 

avseende varför man skall arbeta med matematik eller vad man skall använda den till. Motivationen 

för att delta kan ses minska när man inte ser någon relevans eller där ämnet eller momentet saknar 

koppling till hur man tänker om sitt framtida yrke eller användbarhet i vardagen. Det är dock viktigt 

att matematiken knyts till elevens verklighet för att öka lusten till ämnet och då också öka 

förutsättningarna för deltagande (Skolverket, 2003).  
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Tilltro till sin förmåga att utvecklas 

Studiens resultat visar att eleverna i studien hyser olika mycket tilltro till sin egen förmåga att lyckas i 

ämnet. Resultatet visar att flera elever uppfattar att deras svårigheter i ämnet beror på dem själva och 

de problem som de ser sig ha. Eleverna kan sägas förklara sina svårigheter ur ett punktuellt perspektiv 

(Engström, 2003; von Wright, 2001). En möjlig förklaring till detta kan vara att de kan ses få en stor 

del av sin kunskap om vad de kan och inte kan från prov, tester och hur långt man hinner i 

matematikboken samt att de utifrån detta ser att de själva skall arbeta bort bristen som upptäckts 

genom att träna mer. I detta vill de även ha möjligheter att få hjälp. Samtidigt visar resultatet att 

eleverna i studien även identifierar olika sammanhangs villkor för att lära och delta vilket kan ses 

innebära att andra intar ett mer relationellt perspektiv då de ser att svårigheter såväl som möjligheter 

kan skapas i olika sammanhang (Engström, 2003; von Wright, 2001).  

Elevers inställning till lärande har betydelse för hur de hanterar svåra situationer och misslyckanden, 

de agerar utifrån vad de själva bedömer som möjligt (Korp, 2011). Studiens elever uppfattar det som 

viktigt att lektionerna medför upplevelsen av att ha lärt sig något för att man skall känna motivation att 

delta både i nuläge som i framtida aktiviteter. Det är eleven själv som utifrån sina kriterier definierar 

vad som räknas som framgång eller misslyckande (Giota, 2006). De erfarenheter man får, men även de 

erfarenheter man har med sig påverkar elevens uppfattning om sig själv, prestationer, inställning och 

känslan för skolämnet som helhet (Giota, 2002). Resultatet visar att tidigare erfarenheter av att inte 

lyckats eller inte ha kunnat vara med påverkar viljan att delta i nuläget. Studiens elever är medvetna 

om att när de ges möjlighet att lyckas i ett sammanhang, så öppnar sig nya möjligheter i framtiden 

genom att de bär med sig känslan av att det gått bra. Det går att påverka elevers delaktighet genom att 

exempelvis underlätta miljöns tillgänglighet samt att utveckla individens tro på den egna förmågan i 

relation till att agera i en situation (Almqvist et al., 2004). De menar även att individer i viss mån 

skapar sin egen miljö genom att välja vilka sammanhang de vill delta i utifrån tidigare erfarenheter, 

bedömning av nuläge och tankar om framtid. 

Att vara delaktig i sin utveckling  

Eleverna i en inkluderande skola bör vara delaktiga i sin egen kunskapsutveckling såväl som i sociala 

sammanhang (Göransson & Nilholm, 2013). Studiens resultat visar att eleverna kopplar delaktighet till 

möjligheten att kunna vara och påverka vad som sker på lektionerna, att få vara med och bestämma. 

Detta är också något som de ses sakna i sin vardag. Dysthe (1996) menar att viljan att delta och 

engagera sig kan ses öka när eleverna får inflytande över mål och hur de ska lära. För att kunna ta 

ansvar och bli delaktiga i sin utveckling behöver eleverna förstå syfte med undervisningen, se mål och 

metoder samt kriterier för att lyckas (Wiliam, 2013; Dysthe, 1996). Resultatet ger uttryck för en 

osäkerhet bland eleverna om de långsiktiga målen för undervisningen. Samtidigt kan de ses uttrycka 

mer kortsiktiga mål utifrån vad de arbetar med just nu i boken eller mål som kan kopplas till att bara 

göra klart uppgifter. Att ges möjlighet att få syn på mål såväl som sin egen lärandeprocess skulle 

kunna ge studiens elever ökat inflytande över sitt lärande och också en ökad tilltro till sin förmåga. 

När elever känner delaktighet i sitt lärande, blir medvetna om vad de gör och att de lär ökar känslan av 

att man kan (Sadler, 1989). Resultatet visar att eleverna gärna vill påverka hur de kan visa fram 

kunskap, men för att kunna påverka behöver man också veta förväntningarna. Att känna till mål samt 

kunna bedöma sina kunskaper själv medför också delaktighet i sin utveckling (Skolverket 2003).  

Att utveckla förmågor inom ämnet matematik  

I aktuell läroplan samt i flera rapporter från Skolverket (2003, 2011, 2012) skriver man fram den 

önskade matematiken med ord som kreativitet, variation, kommunikation, resonemang, reflektion och 
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problemlösning. Studiens resultat visar att elevernas mål för lärandet oftast realaterar till räknesätt, 

taluppfattning och algoritmer, vilket ger en ganska snäv målbild av den matematik som utgör ämnet 

som helhet. Det eleverna utrycker att de vill lära kan ses ligga inom ramen för vad de arbetar med för 

tillfället och vad som står i boken. Det är möjligt att tolka resultatet som att metodförmågorna är det 

som har störst fokus i klassens matematikpraktik för närvarande jämfört med förmågor som 

problemlösning, resonemang, begrepp och kommunikation. Eleverna skapar under 

lärandesituationerna sig en uppfattning om vad matematik är, vad man skall kunna samt vilka 

förmågor man har (Pettersson et al, 2010). Tänkvärt är att inga elever för fram önskemål eller behov 

av konkret material, vardagsrelaterad matematik eller spel. Avsaknades av sådana exempel kan bero 

på att de sällan möter andra aktiviteter än lärobokens övningar. Alternativt så ges de tillgång till 

exempelvis konkret material under lektionerna, men uppfattar inte nyttan på sin väg mot förståelse för 

det de ser som viktigast, som att exempelvis välja och använda en metod.  

Resultatet visar att eleverna ofta lär genom att arbeta själva i matematikboken och att de får syn på vad 

de kan via prov och bok. Flera granskningar visar att matematikundervisningen av idag till alltför stor 

del styrs av läromedel och enskilt arbete (Sackerud-Kling, 2012). Lärare eller läroböcker kan ses stå 

för sanning i lärsituationer där ingen eller lite plats ges för olika erfarenheter att mötas (Igland & 

Dysthe, 2003). Sådana sammanhang tolkas här minska möjligheter för motivation och lärande då de ej 

skapar utrymme för eleven att i samspel med andra göra ord och begrepp till sina egna. Samtidigt kan 

både lärare och bok ses utgöra viktiga stämmor i en pågående dialog. Hur dessa stämmor nyttjas och 

uttrycks avgör om de kan ses ingå i en meningsskapande process eller ses som monologiska i sin 

natur. Ett uttryck i en bok kan mycket väl inbjuda till vidareutveckling och frågor. En lärare kan med 

kompetens och inlevelse presentera ett matematiskt område på ett sätt som skapar frågor, tankar och 

intresse vilket utgör en del i en meningsskapande process.  

Att kunna delta och lära matematik utifrån olikhet och viljan att förstå  

Resultatet visar att eleverna har erfarenheter av att lära tillsammans med andra, att resonera och lösa 

problem samt att sådana situationer ses skapa motivation och förståelse. Med en 

gemenskapsorienterad syn på inkludering behöver alla elever med sina olika erfarenheter få möta 

arbetsformer där de involveras med varandra för att kunna uppleva delaktighet (Göransson & Nilholm, 

2013). Samarbete, gemensam problemlösning blir då viktiga parametrar i att stödja elevernas 

möjligheter att utvecklas. I en klass kommer några att arbeta snabbt, andra långsamt, några får 

anstränga sig för att lyckas medan andra tar sig vidare utan större ansträngning (Engström, 2003). 

Studiens resultat visar på att eleverna ser behov av anpassningar, hjälp, stöd eller utmaningar. Olika 

former av stödinsatser kan självklart behövas beroende på att orsaker till att elever är i 

matematiksvårigheter skiftar (Lunde, 2011). Alla elever kan dock gagnas av en förebyggande 

undervisning som baseras på samtal, gemensam problemlösning och undersökande arbete (Lundberg 

& Sterner, 2009) där möjlighet till utmanande uppgifter och förståelse kommer i fokus.  

I denna studie har förståelse lyfts fram som något som krävs för att studiens elever skall kunna och 

vilja delta. Undervisning bör inte enbart handla om metodkännedom utan fokusera samtal samt 

förståelse av begrepp och samband (Skolverket, 2003, 2011,2012). Matematik är just resonemang, 

tankeaktiviteter, se mönster, abstraktioner (Engström, 2003). Enligt Skolverket har eleverna ofta 

bristande begreppsförståelse i matematik. En matematikundervisning som är dialogisk i sin natur kan 

ses skapa förutsättningar för att elevernas erfarenheter och ämnesbegreppens strukturer tillsammans 

kan användas för att skapa mening och förståelse. Arevik och Hartzell (2007) menar att samtal bör 

fokusera på begrepp och tänkande då de akademiska begreppen ibland kan ligga långt ifrån elevernas 

spontana erfarenheter. För skapa förståelse behöver elever ha tillgång till andra kunniga. Resultatet 
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visar även att eleverna utifrån sina olika förutsättningar uttrycker behov av hjälp, förklaringar såväl 

som utmaningar från lärare och kamrater. Samtidigt menar Jablonka (2011) att en 

matematikundervisning som baseras på tyst räkning lämnar mycket till hur eleverna själva kan nyttja 

de resurser som finns, som lärare, kamrater eller böcker och i vilken omfattning de används. Dysthe 

(1996) menar att mening och förståelse skapas i dialog och samspel, för att vilja vara engagerad i 

lärsituationer krävs att elever kan se samband mellan de egna erfarenheterna och till det som skall 

läras. För att elever ska känna motivation och mening behöver de känna att deras erfarenheter från 

olika sammanhang tas till vara (Liberg, 2003).   

Ett tillåtande klimat  

Det sociala klimat som råder i undervisningssituationerna påverkar elevernas välbefinnande, 

motivation och lärande enligt Westling Allodi (2010). Enligt Göransson och Nilholm (2013) skall 

eleverna i en inkluderande skola kunna vara delaktiga i sin egen kunskapsutveckling såväl som i 

sociala sammanhang. Det är då av vikt att lärsituationerna erbjuder ett socialt klimat som möjliggör för 

alla att delta om man vill. Studiens resultat visar att man inte alltid vågar delta i aktiviteterna utifrån 

hur man uppfattar sin förmåga jämfört kamraterna, eller att man inte får ta del av talutrymmet av olika 

skäl. Det kan ses vara av vikt att designa lärsituationer och arbeta med det sociala klimatet med 

utgångspunkt i att få alla att delta men det är också viktigt att utvärdera deltagandet. Då delaktighet 

och initiativ sällan följs upp gör det att elevens möjlighet att prestera blir beroende av dess egna 

sociala kompetens utifrån bakgrund och vanor (Jablonka, 2011). 

Dysthe (1996) skriver att elever ofta vill vara delaktiga men att hon funnit att flera elever inte är det i 

betydelsen av att inte få sin röst hörd. Tillit och respekt mellan eleverna kan ses som en förutsättning 

för att elever ska kunna gå in i samspel och dialog som skapar mening (ibid.). Elever kan avstå från att 

gå in och delta av rädsla för hur kamrater skall agera och säga (Sullivan et al., 2004). För att öka 

förutsättningarna att delta menar Dysthe att elever som inte vågar ta plats kan gynnas av mindre grupp. 

Studiens resultat visar att om elever ges möjlighet att få goda erfarenheter av samspel i lärsituationer 

där man bjudits in att bidra och resonera kring en gemensam idé, då kan dessa erfarenheter göra att 

man senare vågar gå vidare och delta i större sammanhang.  

Resultatet visar att eleverna i studien uttrycker att en förutsättning för att kunna delta och lära är 

upplevd arbetsro och att klimatet i klassen möjliggör för alla att bidra och få vara med. Att elevernas 

utvecklingsmöjligheter påverkas av att det är stökigt och att tiden inte läggs på faktiskt 

matematikarbete har också uppmärksammats av Sjöberg (2006). Han har funnit att bortfall av 

arbetstid, brist på arbetsro, låg arbetsinsats och kommunikationsmönster kan ses orsaka att elever 

hamnar i matematiksvårigheter. Sullivan et al. (2004) menar att klassrumskulturen kan förklara varför 

elever kan ses underprestera. Resultatet från aktuell studie kan ses ligga i linje med det som lyfts fram 

av Sjöberg samt Sullivan et al. En reflektion kan komma väl till pass över om det är bristen på arbetsro 

som försvårar delaktighet och lärande eller om den stökiga miljön uppkommer då individers behov av 

stöd eller utmaning inte tillfredställs. Elever som inte förstår eller har med sig känslan av att ofta 

misslyckas kan söka undvika att delta i det som sker exempelvis genom att störa och bråka (Lundberg 

& Sterner, 2009). Likaså kan elever som uppfattar matematiken som väldigt enkel verka stökiga, om 

de understimuleras kan de välja att helt enkelt sluta prestera (Wistedt, 2005; E. Pettersson, 2011).    

 

Att skapa villkor för kommunikation, delaktighet och lärande  

– en fråga om engagemang och samspel 

Resultatet visar att eleverna ser att möjligheterna att delta är goda i sammanhang där olika elevers 

bidrag i samtalsrummet ses som värdefulla, där man får tänka, förklara, interagera med varandra. I 
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sådana sammanhang ges förutsättningar för att alla skall kunna vara med, att förstå, känna inflytande 

samt uppleva sig behövd. En tolkning kan vara att elever kan definiera sig själva som någon som 

behärskar den praktik man deltar i. Mening och förståelse kan skapas i dialog och samspel, där respons 

och återkoppling mellan de som samspelar är av största vikt (Dysthe, 1996). För att känna delaktighet 

behöver individen uppleva att den är med i sammanhang där denne samspelar med andra, agerar och 

känner engagemang (Almkvist et al., 2004). Eleverna i studien kan ses värdera ett sammanhang som 

präglas av dialog och allas lika värde. 

Eleverna i denna studie uttrycker att det krävs engagemang för att delaktighet skall uppfattas och för 

att lära och att i denna ansträngning har man ett eget ansvar att lyssna, försöka och bjuda till. För de 

flesta kopplas engagemang till intresse, samspel med andra och möjligheter att få tillgång till det 

gemensamma talutrymmet. Resultatet visar att eleverna kan och vill delta i sammanhang där man 

arbetar tillsammans, gärna med problemlösning, genom att man hjälps åt och alla får vara med.  

I studiens resultat definierar eleverna ofta delaktighet som arbete i grupp eller att arbeta tillsammans. 

Andra ser att delaktighet och möjlighet att lära innebär att arbeta själv, ibland utifrån tankar om att det 

bara blir ”surrigt” när man arbetar i grupp. Att skapa lärsituationer som möjliggör delaktighet och 

samtal som berikar lärandet är en viktig uppgift för en pedagog. Granström (2003) menar att bara för 

att elever sätts i grupp innebär inte detta per automatik att eleverna samarbetar, att alla arbetar eller att 

alla individer behövs och värderas. Studiens resultat har visat att elever då inget annat sägs arbetar 

själva trots att de är satta i grupp likväl som att de röster som hörs inte får respons i situationen. Om 

uppgifter, ramar och syften är oklara gör elever ofta som de är vana vid vilket kan vara att stöka eller 

göra om grupparbete till individuellt arbete (ibid.). Det blir tydligt att gruppsammansättning, socialt 

klimat och uppgifter som i sin utformning utgår från samspel där alla behövs för ett gemensamt syfte 

skapar mer gynnsamma villkor för att delta. I studiens resultat visar det sig även att goda villkor för att 

delta ofta kopplas till samspel i par eller i större sammanhang. Även att ta med sig erfarenheter från att 

jobba själv in i samspel med andra ses som gynnsamt. Detta kan ses som att eleverna erkänner 

erfarenheten av att ha arbetat själv eller tillsammans (Liberg, 2003) och att de värdesätter dessa 

upplevelser som bidrag viktiga att föra vidare in i dialog med kamraterna 

Resultatet visar att engagemang är något som eleverna menar att man uttrycker i sitt agerande. 

Interaktionen kan ske verbalt men även kroppsspråk, blickar samt gester i relation till material, 

arbetsblad och gruppen som helhet värderas. Det framgår att olika uttryck för interaktivitet kopplas till 

individens tidigare erfarenheter av hur man agerar när man vill, kan och vågar vara med. Eleverna 

bedömer andras engagemang i aktiviteter baserat på de intryck som går att observera. Detta kan ses 

utgöra en del av hur de bedömer om aktiviteten är värd ansträngning. För att skapa mening tolkar jag 

det som att eleverna skapar sig en helhetsbild där olika uttryck, språk och sinnen ingår i den helhet 

som dialogen och den meningsskapande processen ingår i (Liberg, 2003). Här erkänns ett flerstämmigt 

rum där olika typer av uttryck tillskrivs lika värde. Bedömningen av andras engagemang i en uppgift 

kan ses påverka den egna motivationen för att delta i aktiviteten. En möjlig tolkning är att elevers vilja 

att delta ständigt påverkas av hur de bedömer sig själva i samspel med omgivningen. Detta torde då 

även göra att elever under pågående aktivitet har möjlighet att ompröva situationen och utifrån detta 

göra medvetna såväl som omedvetna val om hur gå vidare. Almqvist et al. (2004) menar att individer i 

viss mån skapar sin egen miljö genom att välja vilka sammanhang de vill delta i utifrån tidigare 

erfarenheter, bedömning av nuläge och tankar om framtid. 
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Att skapa förutsättningar för en tillgänglig och relevant undervisning för 

alla elever 

Skolan har till uppgift att göra undervisningen tillgänglig och relevant för alla elever, i detta ligger att 

undanröja hinder i lärandet. Resultatet visar att flera av studien elever inte vill eller vågar delta i de 

aktiviteter som erbjuds under matematiklektionerna. Det framkommer att många elever inte alltid 

förstår den matematik som pratas på lektionerna. Några uppfattar innehållet som för svårt andra ser 

matematiken som för enkel och tråkigt. Det finns även en osäkerhet om mål för lärandet såväl som 

uppfattning om ämnets relevans. Sammantaget ger detta en bild som visar att elever inte uppfattar 

undervisningen som så tillgänglig och relevant som den borde vara. Det är i praktiken inte helt enkelt 

att anpassa undervisning utifrån tankar om lärande och delaktighet där olikheter tillvaratas, och 

samtidigt anpassa för de olika individernas behov (Assarson, 2007).  

I resultatet har eleverna belyst delaktighet och lärande ur perspektiv som omfattar den egna viljan och 

förmågan. Eleverna har även uttryckt sig om lärmiljöers olika villkor för att möjliggöra delaktighet, 

kommunikation och lärande. Att som lärare arbeta för att göra undervisning tillgänglig, begriplig och 

meningsfull för alla elever innebär också en medvetenhet om vad som kan ses skapa gynnsamma 

villkor. Delaktighet omfamnar upplevelsen av engagemang, motivation och agerande, vilka 

förutsättningar som miljön erbjuder samt samspelet i olika sammanhang (Almqvist et al., 2004) 

Resultatet visar att eleverna bedömer huruvida en situation är värd att delta i utifrån tilltro, intresse, 

tidigare erfarenheter och mål. Lärarens roll blir här att tydliggöra mål med undervisningen samt 

anpassa lärsituationen så att elever kan lära och känna att de lyckats. När elever känner delaktighet i 

sitt lärande, blir medvetna om vad de gör och att de lär ökar känslan av att man kan (Sadler, 1989). 

Skolan behöver möta den variation som finns naturligt i klassen (Engström, 2003). Elever är olika och 

har olika förutsättningar att lära i olika situationer. Resultatet visade att när eleverna inte såg att de fick 

det stöd eller de utmaningar de behövde för att utvecklas påverkade det inte bara lärandet utan även 

tilltro såväl som motivation. Det blir viktigt att söka iscensätta olika typer av lärande- och 

bedömningssituationer för att möjliggöra att elever kan, vill och vågar visa vad de kan (A. Pettersson, 

2011).   

Vad sammanhanget erbjuder för villkor att delta och lära är av stor betydelse. De arbetsformer som 

lärare väljer för lektionerna påverkar starkt elevernas utbyte av aktiviteterna, socialt såväl som 

kunskapsmässigt (Granström, 2003). Uppgifter som tillhandahåller goda möjligheter för lärande bör 

inbjuda till matematiskt språkande och användande av ämnets redskap och procedurer samt relatera till 

väl definierade områden inom ämnet (Lindberg, 2010).  Planering av aktiviteter kan ej enbart fokusera 

på vad som skall göras utan måste innefatta hur och vad som skall åstadkommas. Lindberg menar att 

uppgifter måste ”skapa ett behov av kunskapande hos eleverna” (ibid. s 121).  

För att eleverna skall kunna lära, må bra och känna motivation faller det på läraren att arbeta för ett 

lyhört och respektfullt klimat i undervisningssituationerna (Westling Allodi, 2010). Lektionstiden 

behöver användas till matematisk aktivitet för att möjliggöra att de matematiska förmågorna kan 

utvecklas (Sjöberg, 2005; E. Pettersson, 2011). Almqvist et al. (2004) menar att det går att påverka 

elevers delaktighet på flera olika sätt genom att exempelvis underlätta miljöns tillgänglighet samt att 

utveckla tron på den egna förmågan i relation till att hantera och agera i olika situationer.  

Det känns av största vikt att matematikaktiviteterna iscensätts med meningsfullhet och begriplighet i 

fokus. När tiden på matematiklektionerna inte används för matematikarbete ökar förutsättningar för att 

svårigheter skall uppstå (Sjöberg, 2006). Resultatet har visat att brist på motivation eller engagemang 

ökar risken för att eleverna helt enkelt väljer att lägga sin tid på annat.   

http://www.adlibris.com/se/sok?q=Helen%20Timperley
http://www.adlibris.com/se/sok?q=Helen%20Timperley
http://www.adlibris.com/se/sok?q=Helen%20Timperley
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Några avslutande ord och slutsats 
Mitt val av studie baserades på ett intresse för allas elevers möjlighet att delta i ett socialt och 

pedagogiskt sammanhang. Syftet med studien har varit att belysa de olika uppfattningar som elever 

ger uttryck för avseende att delta i en matematisk praktik.  

Resultatet visar att eleverna uttrycker sig om delaktighet utifrån om ämnet är meningsfullt samt utifrån 

vikten av att se att man utvecklas och kan påverka denna utveckling. Innebörden i vad som menas med 

meningsfullt ämne eller att utvecklas utifrån egna förutsättningar varierar dock och kan ses vara 

personberoende. Resultatet visar att kunna delta inte innebär att man också vill eller vågar delta i de 

aktiviteter som erbjuds på matematiklektionerna. Att delta uppfattas starkt relatera till möjlighet till 

arbetsro, trivsel och känslan av att få vara med, bli lyssnad på och vara behövd. Om elevernas behov 

av stöd eller utmaning inte tillfredställs tappas motivationen att delta och lärandet försvåras.  

Resultatet visar att det krävs engagemang för att delaktighet skall uppfattas, ett engagemang som ofta 

kopplas till intresse och möjligheter att agera i det gemensamma samtalsrummet. Delaktighet gynnas 

av sammanhang där olika bidrag ses som värdefulla, där man får tänka, förklara och interagera med 

varandra vilket ses ge förutsättningar för att vilja och kunna vara med samt att förstå och känna 

inflytande. Eleverna i studien förstår inte heller alltid den matematik som talas om på lektionerna. 

Eleverna bedömer huruvida en situation är värd att delta i utifrån tilltro, intresse, erfarenheter och mål 

men även utifrån hur de uppfattar aktiviteten och hur andra engagerar sig i sammanhanget.   

Resultatet har givit mig en inblick i hur eleverna utrycker sig om vad som gynnar eller hindrar 

delaktighet i olika matematiska lärmiljöer. Denna inblick kan hjälpa mig i min speciallärarroll 

framöver. I detta ligger att självständigt såväl som i samverkan med lärarkollegor söka medverka till 

att utveckla gynnsamma lärmiljöer inom matematikundervisning för att möta alla olika individers 

behov, men även att analysera de svårigheter som kan uppstå i samspelet mellan individer och 

omgivning. I min yrkesroll blir det viktigt att eftersträva sammanhang där olika bidrag ses som 

värdefulla, där man får tänka, förklara och interagera med varandra vilket ses ge förutsättningar för att 

vilja vara med samt att förstå och känna inflytande. Sammanhangen skall inspirera till engagemang 

och upplevas meningsfulla samt erbjuda upplevelser av att ha lärt och lyckats. I detta gäller att också 

möta upp för alla elevers olika behov av stöd eller utmaningar.   

Denna studie visade att flera av de elever som ingått i deltagargruppen inte vill eller vågar delta i de 

aktiviteter som erbjuds under matematiklektionerna. Resultatet ger en bild av att elever inte uppfattar 

undervisningen som så tillgänglig och relevant som den skulle kunna vara. Detta är självklart inget 

man som pedagog i en matematisk undervisningspraktik kan känna tillfredställelse över. Skolans 

uppdrag är att främja elevers kunskapsutveckling och i detta skapa förutsättningar för att 

undervisningen uppfattas som meningsfull och begriplig. Det blir viktigt att arbeta för ett gynnsamt 

socialt klimat såväl som att iscensätta aktiviteter som möjliggör delaktighet, kommunikation och 

lärande. Eleverna i denna studie vill utvecklas och de vill känna att de lyckas. Vår roll är att 

möjliggöra att elever känner sig delaktiga i sin kunskapsutveckling såväl som i lärandegemenskapen. 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie har bara snuddat vid ytan av en mängd intressanta områden. Under aktuell studie tycker 

jag mig sett att elever bedömer olika tecken för delaktighet som kan observeras. De relaterar dessa 

olika signaler på interaktivitet till uppfattningar om delaktighet eller brist på detsamma. Det område 

som fångat mitt intresse är på vilka sätt elevers vilja att delta kan ses baserat på hur de uppfattar 
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aktivitet och interaktivitet i stunden. Hur tolkar och bedömer de sina möjligheter att vilja och kunna 

delta utifrån aktivitet och tecken på interaktivitet? Studiens resultat visar på att elever bedömer 

sammanhang inför en aktivitet, en möjlig tolkning har också varit att denna bedömning kan tänkas 

omprövas under pågående aktivitet och påverkar om och på vilket sätt man vill fortsätta delta. Detta 

område vore spännande att fördjupa sig i. Vilka signaler grundar eleverna sina val på? Hur tänker de 

om dessa val? Vilka tecken på interaktion nyttjar elever för att skapa en bild av sin och andras 

motivation och engagemang? När man vill få barn att delta i lek försöker man ofta nyttja olika 

material, gester och röster för att få barnen att bli nyfikna och vilja vara med. Hur kan elevernas 

uppfattning om tecken på delaktighet nyttjas för att skapa delaktighet och motivation i 

undervisningssituationer?  

En sådan forskning skulle kanske inte nödvändigtvis behöva bedrivas inom ramen för just 

matematikämnet eller inom specialpedagogik, men jag ser inte heller hinder i detta. Forskningen 

skulle kunna utgå från korta, filmade observationer av elever i arbete, möjligtvis med problemlösning. 

Observationerna kopplas till fokusgruppsintervjuer i nära anslutning till observationstillfällen för att 

ge elever möjlighet att reflektera över den situation som nyss utspelat sig med hjälp av inspelad film. 

Ett alternativ kan också vara att använda digitala responssystem vid något tillfälle under 

observationstillfället för att fånga tillfället mer direkt. Detta bör då vägas mot att man då också kan ses 

bryta processen.  

 

Jag lämnar här ämnet med en stark känsla av att vilja veta mer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkät 

Enkätfrågorna presenteras utan sitt grafiska sammanhang. Syftet har varit att istället ge plats åt 

förtydliganden som skett, exempelvis beskrivande texter och listval från mer slutna frågor samt 

kommentarer om frågorna behövt förtydligas. 

1. Är du en tjej eller kille? * 
Val: Tjej, Kille 

2. Vilket är ditt favoritämne? * 
3. Vad tycker du om ämnet matematik? 
Beskriv med flera ord eller meningar vad du tycker om matematik 

4. Är matematik viktigt för dig * 
Val: Ja, Nej, Ibland 

5. Varför är det viktigt? Eller varför inte? * 
6. Hur upplever du matematikuppgifterna på lektionerna? * 
Val:  Alltid svåra,, Ofta är de svåra, Lagom för mig, Ofta är de lätta, Alltid lätta 

7. Hur är en bra matematiklektion för dig? * 
Beskriv med flera ord eller meningar 

8. Beskriva med egna ord, hur känns det göra uppgifter på matematiklektionen? 
Frågan fick förtydligas i samspel med eleverna  

9. Hur uppfattar du dig själv under matematiklektionerna? Beskriv med egna ord.  
(Ex: Jag frågar och förklarar i helklass/grupp, jag säger inte så mycket, jag hjälper andra, jag tar hjälp av andra) 
10. Vad gör det lättare för dig att lära på en matematiklektion? 
För att lära dig, vad behöver du för att det ska gå lätt? 

11. Vad kan göra att matematiklektionen kan kännas svår för dig? * 
Finns det något som hindrar? 

12. Förstår du det som sägs på mattelektionen, när matematik förklaras och pratas om 
Val: Ja alltid, Ofta, Nej, inte så ofta, Nej inte alls 

13. Hur ska en matematiklektion vara för att du skall vilja vara med i det som sker? * 
14. När är man delaktig i något tycker du? * 
Frågan fick förtydligas i samspel med eleverna  

15. Känner du att du kan lära dig det du vill på matematiklektionen? * 
Val: Ja, Nej 

16. Hur tänker du här? Varför inte /varför? 
17. Vilken hjälp eller vilka utmaningar skulle du behöva på mattelektionen för att lära 
dig mer? * 
18. Hur ska bedömningar se ut för att du ska kunna visa vad du kan? * 
Frågan fick förtydligas. Eleverna gav egna exempel i helklass vad bedömningar kan vara 
som: prov, berätta muntligt, längre tid, bild, filmer, hjälpmedel, material  

19. Törs du visa om du inte kan? Vågar du svara fel under matematiklektionen? * 
Val: ja, ibland, nej 

20. Hur trivs du med dina kamrater på matematiklektionerna? 
Förklara hur du tänker 

21. Vet du vad du skall lära dig i matematik? (Vilka mål du har och hur du skall nå dem) 
Val: ja, nej 

22. Ge något exempel på vad du lär dig på matematiken just nu? 
23. Kan du vara med i klassens matteaktiviteter? * 
Val: ja, nej, ibland 

24. Vill du vara med i klassens matteaktiviteter? * 
Val: ja, nej, ibland 

25. Om jag säger att du kommer att vara jättebra på matematik om ett år, håller du 
med? * 
Hur känner du? Förklara hur du tänker.  
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Bilaga 2 – Underlag för fokusgrupp 
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Bilaga 3 - Medgivande 
 

Hej föräldrar och elever i klass xxxxx. 

 

Jag heter Helene Bragsjö och arbetar sedan en tid tillbaka på xxxxxxxx som speciallärare.  

Under vårterminen 2015 kommer jag skriva en uppsats på Stockholms universitet och som ett led i 

detta planerar jag en studie inom ramen för klassens normala verksamhet i början av mars månad.  

I studien intresserar jag mig för elevers upplevelser av delaktighet i klassens matematiska praktik.  

 

För att få svar på mina frågeställningar vill jag därför i samband med 3-4 matematiklektioner 

observera arbetet i klassen. Jag kommer även att genomföra korta intervjuer med elever i form av 

gruppsamtal samt använda mig av en enkät. För ditt barn är jag inte helt obekant och det är min avsikt 

att alla aktiviteter skall bedrivas som naturliga inslag i barnets skolvardag. Jag baserar mitt arbete 

utifrån vedertagna etiska regler och principer. Inget enskilt barn fokuseras. Det material som samlas in 

kodas för att barn och skola skall vara anonyma. Inga namn förekommer på något sätt.  Materialet 

behandlas konfidentiellt, den enda med tillgång till materialet kommer att vara jag själv. Resultatet 

används enbart i denna studie. 

 

Det är frivilligt att delta i studien. Studien bygger på att jag får tillåtelse från dig som målsman. Jag ber 

därför om ert medgivande att få använda det som observeras och sägs i studiens aktiviteter där ert barn 

är med. Ni kan avbryta ert barns deltagande när som helst, då används inte de resultat som berör ert 

barn.  

För att möjliggöra min studie ber jag er därför fylla i svarstalong nedan och lämna tillbaka till skolan 

så snart som möjligt efter lovet.  

 

Har ni några frågor så kontakta mig gärna på e-post xxxxxxxx 

Vänliga hälsningar 

Helene Bragsjö 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Förfrågan om medgivande , studie mars månad 2015 

 

__ Mitt barn får delta i studien  

__ Mitt barn får inte delta i studien 

 

 

 

Barnets namn:  

 

 

Förälders underskrift: 

 

 

Mvh Helene Bragsjö 
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