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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete skrivs i syftet att beskriva hur verksamma matematiklärare och special-

pedagoger i grundskolans senare år ser på arbetet med elever i sociala och emotionella svårig-

heter. Examensarbetet kommer med hjälp av kvalitativa intervjuer med semistrukturerade 

frågor att söka svar på mina forskningsfrågor: Hur definierar matematikläraren och specialpe-

dagogen elever i sociala och emotionella svårigheter och vad tycker de är viktigt att tänka på i 

arbetet med dessa elever? På vilket sätt ger sig elevernas svårigheter i uttryck i matematiken 

och hur arbetar lärarna för att hjälpa dessa elever vidare? Intervjupersonerna är matematiklä-

rare och en specialpedagog verksamma i grundskolans senare år. Intervjuerna visade på att det 

lärarna tyckte var viktigast i arbetet med elever i sociala och emotionella svårigheter var att se 

dem, lyssna på dem och att ge dem tid. Dessa elever känner sig oftast misslyckade och att få 

dem att lyckas i matematiken var något som lärarna därför kunde leva på en hel vecka. Inom 

matematiken lyfte lärarna upp vikten av att de inte är ensam om en elev. Vidare förklarades 

matematiken som byggstenar där lärarna måste hjälpa eleverna att plocka upp luckor för att 

kunna bygga vidare.   

 

Sökord: samspel, relationer, matematik, specialpedagogik 
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1. Inledning  
 
Jag har under mina praktiktider upplevt att det finns många trevliga och välmotiverade elever 

som gör sitt bästa i skolan. Det finns dock alltid någon eller några få elever i varje klass som 

inte riktigt har förutsättningarna för att lyckas bra i skolan. Ofta får man höra av sin handleda-

re att ”han/hon har det jobbigt hemma” och lärarna försöker så gott de kan att hjälpa dessa 

elever. Detta har fått mig att fundera över hur lärarna gör och hur de upplever arbetet med 

dessa elever?  

 

1.1 Bakgrund 
 
Jag har valt att skriva mitt examensarbete inom ämnesområdena matematik och specialpeda-

gogik. Anledningen till varför jag valt att kombinera dessa två ämnen är därför att jag paral-

lellt med min lärarutbildning läst fristående kurser inom specialpedagogik och har funnit ett 

stort intresse för barn/elever i svårigheter och barn/elever i behov av särskilt stöd. En dröm för 

mig är att vidareutbilda mig till specialpedagog efter min lärarexamen. Då jag uppmärksam-

mat av tidigare examensarbeten och rapporter så har det skrivits om barn/elever i behov av 

särskilt stöd, men det jag vill fokusera på i mitt arbete är de elever som befinner sig i sociala 

och emotionella svårigheter.  

 

Min tanke var först att göra detta examensarbete ur elevernas perspektiv men efter att jag in-

sett svårigheter med detta (hur upptäcker lärarna elever i svårigheter under så kort tid och 

dessutom kommer den etiska biten in) så har jag valt att belysa problemet ur lärarnas perspek-

tiv och de insatser som lärarna gör när de upptäcker, hanterar och arbetar med dessa elever.  

 
I en tidigare kurs inom lärarutbildningen fick vi som uppgift att läsa en valfri avhandling. Ett 

val där vi studenter taktiskt kunde välja en avhandling som hade anknytning till det examens-

arbete vi så småningom ska skriva. Mitt val föll på Gunnar Sjöbergs avhandling Om det inte 

är dyskalkyli – vad är det då? I Sjöbergs avhandling (2006) framgår det att ungefär 6 % av 

alla elever har fått diagnosen dyskalkyli. När Sjöberg undersökte detta noggrannare fick han 

fram att diagnosen dyskalkyli endast ställs genom medicinska bakomliggande orsaker och 

Sjöberg menar på att antalet elever med dyskalkyli skulle sänkas om man valde att ta in andra 

aspekter såsom föräldrars utbildningsnivå, socioekonomiska orsaker, etnisk bakgrund o.s.v. 

Det framkom nämligen att orsaker till matematiksvårigheter inte nödvändigtvis behöver bero 

 5



på en dyskalkyli utan Sjöberg menar att det sällan finns endast en vedertagen orsak och att 

detta måste tas till vara på innan diagnos ställs.  Jag är intresserad av en orsak som Sjöberg tar 

upp och det är den sociala och emotionella biten.  

 

I Lpo 94 (Skolverket, 2006) står det att  

 
Alla som arbetar i skolan skall 

 uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd 

 samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 

Läraren skall 

 utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 

 stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 

 ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel 

 stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

(sid. 12) 

 

Eftersom det står i läroplanen att de som arbetar i skolan ska uppmärksamma varje elev och 

utgå från varje elevs behov känns det viktigt för mig att undersöka hur matematikläraren ser 

på arbetet med dessa elever.  

 

1.2 Syfte  
 
Syftet med detta examensarbete är att analysera hur verksamma matematiklärare och special-

pedagoger i grundskolans senare år ser på arbetet med elever i sociala och emotionella svårig-

heter.  

 

1.2.1 Frågeställningar 
 
Utifrån mitt syfte har jag ställt följande frågor:  
 

 Hur definierar matematikläraren och specialpedagogen elever i sociala och emotionel-

la svårigheter? 

 Vad tycker de är viktigt att tänka på i arbetet med dessa elever? 

 På vilket sätt tar sig elevernas svårigheter uttryck i matematiken? 

 Hur arbetar lärarna för att hjälpa dessa elever?  
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1.2.2 Studiens avgränsning 
 
Det här examensarbetet är avgränsat till att undersöka hur matematiklärare ser på arbetet med 

elever i sociala och emotionella svårigheter. I vissa skolor är det specialpedagogen som har 

hand om dessa elever därför har jag valt att även ta med deras syn på arbetet med elever i so-

ciala och emotionella svårigheter. Undersökningen är också begränsad till att beskriva arbetet 

i grundskolans senare år (högstadiet). Anledningen till detta val är att jag själv läser till hög-

stadielärare men också för att jag anser att just under den här tiden, tonåren, händer det myck-

et i elevernas liv och de sociala och emotionella svårigheterna kan då komma fram så tydligt.  

 

1.3 Min syn på begreppen   
 
När det gäller elever i sociala och emotionella svårigheter så tänker jag mig de elever som är 

fysiskt närvarande i skolan men för vilka det finns andra faktorer som påverkar elevens tankar 

vilket gör att eleven inte kan fokusera på matematiken. Det kan vara kompisrelationer, hem-

förhållanden med misshandel eller missbruk, egen kriminell bakgrund eller någonting som 

gör att eleven själv inte kan styra över sitt eget liv. Jag tycker mig höra under mina praktikpe-

rioder att ”han har det jobbigt hemma” och sedan lämnar man det vid det. Inom matematiken 

tänker jag speciellt att det ska vara svårt för dessa elever där det krävs mycket förståelse och 

fokusering på uppgifterna.  

 

1.4 Upplägg av studien  
 
Jag har tidigare i detta kapitel beskrivit avsikten med denna undersökning och även bakgrun-

den till den. Vidare kommer jag ha en litteraturgenomgång där en beskrivning av elever i so-

ciala och emotionella svårigheter presenteras, hur lärarna arbetar med dessa elever samt hur 

matematiken och sociala och emotionella svårigheter hör ihop. Sedan presenteras mitt val av 

metod för denna studie, genomförandet, urvalet samt motivering till metoden. I resultatet ana-

lyseras datainsamlingen som sedan kopplas samman med litteraturgenomgången i den avslu-

tande diskussionen.  
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2. Litteraturgenomgång 
 
I det här avsnittet kommer jag att presentera vad litteraturen säger om elever i sociala och 

emotionella svårigheter. Hur upptäcks och igenkänns dessa barn, hur motiveras dem och hur 

kopplas deras svårigheter till teoretiska ämnen och då specifikt till matematiken. I studien har 

jag valt att översätta ”barnen” till ”eleverna” av den anledningen att jag skriver detta exa-

mensarbete inom lärarutbildningen och jag riktar mig mot ungdomar som går i högstadiet, 

alltså 13-16 år gamla. 

 

2.1 Definitioner kring begreppen elever i sociala och emotionella svårigheter 
 
Svenska akademins ordbok på nätet (http://g3.spraakdata.gu.se) beskriver emotionell som 

något som rör känslolivet och då gör jag en tolkning att sociala och emotionella svårigheter 

handlar om sociala och känslomässiga svårigheter. 

 

Sociala och emotionella svårigheter brukar definieras som ett individuellt problem och inte 

som ett problem i samspel med andra. Olika författare definierar olika och Johannessen 

(1997) tar upp några av de begrepp som kommit upp genom åren men som betyder det vi idag 

kallar sociala och emotionella svårigheter; beteendeproblem, anpassningssvårigheter, emotio-

nellt avvikande barn, barn som inte lär sig och trivs som andra, impulsiva barn, ängsliga och 

oroliga barn. Johannessen (1995) övergripande syn på sociala och emotionella svårigheter är 

att barnen, oavsett andra orsaker, måste fungera i samspel med omgivningen. Oftast blir bar-

nen bärare av problemet och samspelet med omgivningen tas inte upp. När Johannessen 

(1995) pratar om elever i sociala och emotionella svårigheter väljer hon att skriva om aggres-

siva och tillbakadragna elever. Det är enligt henne ofta de förstnämnda som hörs och syns 

mest och de sistnämna som kommer i skymundan och glöms bort. Johannessens (1995) vill 

dock poängtera att dessa egenskaper hos eleverna inte är personliga egenskaper utan är ett 

resultat av komplicerade samspel med omgivningen.  

 

Kadesjös (2001) syn på sociala och emotionella problem är koncentrationssvårigheterna, som 

dyker upp när en elev inte kan fokusera på skolarbetet för att det finns andra faktorer som stör 

elevens koncentration. Författaren menar att om en elev har långvariga koncentrationssvårig-

heter kan det ha stor påverkan på elevens utveckling och att en elev med koncentrationssvå-

righeter kan bl.a. ha svårt att utveckla nära kamratrelationer på grund av att det är problema-
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tiskt för dessa elever att vara i samspel med andra och förmågan att förhålla sig till regler fun-

gerar dåligt. Vidare skriver Kadesjö att dessa elever också kan hamna i konflikter med exem-

pelvis klasskamrater utan att egentligen veta varför andra är så arga på dem (Kadesjö, 2001).  

Johannessen (1995) tar upp andra vanliga kännetecken som definierar sociala och emotionella 

svårigheter. Det första kännetecknet enligt författaren är att dessa elever ofta är motoriskt oro-

liga; de springer omkring hela tiden, klättrar, hänger, vickar på stolen, klänger på personen 

som sitter bredvid osv. Det andra kännetecknet är att om ett barn har bristande koncentration 

kring en uppgift i skolan kan barnet utveckla det Johannessen kallar för ”socio-emotionella 

svårigheter”. Bristande uppmärksamhet är ett tredje kännetecken på att en elev är i socio-

emotionella svårigheter. Detta kan ges uttryck i att eleven t.ex. bryter sig in i andras lekar, 

skriker rakt ut, sliter åt sig andras saker osv. Vidare skriver Johannessen att barn med socio-

emotionella svårigheter också kan kännetecknas som ”egoistiska” eller ”fräcka” och saknar 

empati för andra och hon menar att de har svårt att åsidosätta sina egna behov för att förstå 

andras situation. 

 

2.1.1 Uppväxtmiljöns betydelse 
 
Om en person arbetar med alla sinnen så är man koncentrerad (Kadesjö, 2001). Blir det inget 

möte mellan sinnena uppstår ingen koncentration, menar Kadesjö. Orsakerna till detta kan 

enligt honom bero på att en elev har tankarna på helt andra saker, till exempel ett bråk med en 

kompis eller mammas och pappas gräl under morgonen. Det kan även gälla elever som stän-

digt utsätts för misshandel och övergrepp men också starka minnen från en bilolycka eller 

brand.  

 

Kadesjö (2001) menar att om en elev är splittrad eller okoncentrerad är det inte alltför ovan-

ligt att man finner orsakerna i hemmet och i brister hos föräldrarna. Elever som växt upp i en 

otrygg och splittrad situation där föräldrar varit upptagna med egna bekymmer, menar Kade-

sjö inte har fått chansen att se vuxna som ansträngt sig och koncentrerat sig. En sådan elev har 

ofta koncentrationssvårigheter själv, framförallt i en skolmiljö som är stökig. Om också de 

vuxna på skolan är splittrade och diffusa kan eleven ha mycket svårt att förstå vad som för-

väntas av denne (Kadesjö, 2001).  

 
Vidare skriver Kadesjö (2001) att alla barn och ungdomar behöver kärlek, tålamod, stimulans 

och tydlighet och de elever som har koncentrationssvårigheter brukar oftast ha problem med 
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uppmärksamhetsstörning, impulsivitet, svårigheter med regler, instruktioner och att hitta ett 

välbefinnande. Magne (1998) skriver om sin studie där han påvisar att om den sociala miljön 

kring eleven erbjuder mager stimulans kring matematikfärdigheter kan eleven bli depressiv 

och uppleva sig själv dålig. Vidare visar Magne (1998) att elevernas självkänsla kan vara på-

verkad av miljön runt dem. Ofta saknar en mindre bra uppväxtmiljö hopp och glädje och detta 

överförs sedan på barnen.  
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2.2 Arbetet med elever i sociala och emotionella svårigheter 
 
För att kunna ta hand om dessa barns svårigheter måste man samverka inom förskola och sko-

la. Detta, enligt Johannessen (1995) görs på ett mycket bättre sätt nu än tidigare. Hon skriver 

om vikten av att lärarna måste tillåta sig själv att tappa kontrollen och att kunna ta hjälp av 

sina kollegor för att tillsammans hantera en situation. Att man upptäcker att en elev har svå-

righeter är inte samma sak som att veta bakomliggande orsaker. Är man däremot en observant 

lärare som har kunskap och erfarenhet kring dessa elever känner man snabbt igen dem. Dock 

får man inte sopa svårigheterna under mattan i hopp om att de ska mogna bort eller spontant 

försvinna. Ofta kan det vara så att man som lärare är rädd för att göra ett problem större än 

vad det redan är och därför är rädd för att diskutera det man ser med andra (Johannessen, 

1995).  

Koncentrationssvårigheter kan man tro ska gå över i med åldern, men när det gäller tonåringar 

med koncentrationssvårigheter skriver Kadesjö (2001) att de kan få det tuffare i förståelsen 

kring problemen i och med de ”vanliga” tonårsproblem som kommer till. Svårigheterna blir 

svåra att dölja även för högstadieelever. När kraven på prestationer ökar och när de vuxnas 

förväntningar överstiger elevernas förmågor kommer svårigheterna fram ändå. Kadesjö 

(2001) menar att det kan visa sig i form av impulsivitet och överaktivitet. Istället för att kon-

centrera sig på den uppgift de har så menar han att de sysslar med allt annat och om uppgiften 

inte är tillräckligt motiverande går överaktiviteten snabbt över till rastlöshet. De finns också 

de elever som blir väldigt passiva under lektionerna. De får helt enkelt inte något gjort. Lärare 

försöker uppmana dessa elever till att ”de kan arbeta bara de vill”, menar Kadesjö (2001). 

Elevernas problem är dock inte att de inte vill, utan Kadesjö menar att det är därför de inte 

lever upp till de vuxnas, lärare och föräldrars, förväntningar på dem. Vidare uppmanar han 

lärarna att inte alltid bara att försöka ändra deras beteende till det bättre utan faktiskt också ta 

sig tid att lyssna till vad eleverna har att säga och hur de uppfattar saker och ting. 

 
Under den här åldern (13-16 år) händer det en del i ungdomar med koncentrationssvårigheters 

liv. Kadesjö (2001) menar att för ungefär en tredjedel sker det en successiv minskning av svå-

righeterna eller att de nästintill försvinner, en tredjedel har kvar sina svårigheter men klarar av 

att hantera dem så att det inte påverkar dem negativt och en tredjedel har kvar stora problem 

som påverkar dem starkt i deras liv.   
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Nilzon (1999) tar upp om att hoppet över till högstadiet och gymnasiet är stort för eleverna. 

Det händer mycket, det är nya lokaler, nya lärare, nya ämnen och även kanske nya klasser och 

gruppsammansättningar. Tillvaron blir väldigt splittrad, och än mer splittrad blir den för de 

elever som befinner sig i sociala och emotionella svårigheter (Johannessen, 1997). Från att ha 

en eller kanske två lärare menar Nilzon (1999) att eleverna nu har kanske tio, femton olika 

lärare som bara träffar eleverna under korta lektionspass där möjligheten till att lära känna 

eleverna är minimal. Under lektionspassen är även läraren fysiskt på längre avstånd än ele-

verna, där det förväntas att eleverna ska ta eget ansvar över sitt lärande på ett annat sätt än i 

låg- och mellanstadiet. Det tål att tänkas på, tycker Nilzon (1999), huruvida man kan begränsa 

antalet lärare som cirkulerar kring eleverna och att det finns resurspersoner till hands för dessa 

elever som behöver extra stöd och hjälp i deras skolgång.  

 

Kadesjö (2001) menar att dessa ungdomar löper större risk att hamna i problem med missbruk 

och kriminalitet, än bland andra ungdomar. De kommer snabbt i kontakt med alkohol och kan 

till och med bruka narkotika. En möjlig förklaring till varför dessa ungdomar lättare hamnar i 

sociala problem än andra kan vara att droger och dess berusning gör att de glömmer bort sina 

andra problem och fungerar som en självmedicinering. Den kan göra att de för en tid glömmer 

bort sin inre oro. Sådana här problem brukar oftast skyllas på moralproblem men är egentli-

gen bristande föräldraansvar. Vidare skriver Kadesjö (2001) att ett välbegåvat barn med kon-

centrationssvårigheter har lättare att klara av omgivningen och det komplicerade samhälle vi 

har under tonåren än ett barn som har stora koncentrationssvårigheter och samtidigt har intel-

lektuella brister. Oftast resulterar detta i avsaknad av fullständiga betyg i grundskolan, om de 

inte får mycket stöd under skoltiden. Även miljön runt eleven spelar stor roll för hur tonåren 

kommer att bli. En elev som har stöd från hemmet, stöd av lärare och är socialt betingad har 

större förutsättningar än en elev som kommer från bristande hemförhållanden där vuxna kring 

den inte har tid och ork att engagera sig. Det man kan göra som lärare och vuxen kring en 

sådan elev är att finnas till hands och stötta, det kan vara av stor betydelse för hur tonåren och 

resten av livet kommer att se ut för eleven. Vi har hört talas om ”maskrosbarn” som klarat sig 

trots att det har alla odds emot sig (Kadesjö, 2001).  

 

2.2.1 I skolan 
 
De vuxna som arbetar med elever i koncentrationssvårigheter har ett stort ansvar att försöka 

hjälpa dem och förstå dem. I första hand är det föräldrarnas uppgift att vara där och stötta dem 

 12



men även vi som arbetar inom skolan har stor påverkan på hur deras vardag ser ut och vi kan 

hjälpa dem att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Kadesjö (2001) tror inte detta är 

möjligt för en lärare om inte den rätta kunskapen finns. Ett första steg när man som lärare ska 

sätta in resurser till ett barn med koncentrationssvårigheter är att skaffa sig en uppfattning om 

varför barnet har svårigheter men också att göra en bedömning av om det är koncentrations-

svårigheter eller om det beror på uppväxtmiljön (Kadesjö, 2001). 

Kadesjö menar att de vuxna och lärare till elever med koncentrationssvårigheter ska också 

tänka på hur vi bemöter dem. Om vi bara tjatar och ger dem bestraffningar ger det inte eleven 

någon större motivation till att göra som vi säger. Även om eleven är frustrerad och gnällig 

gör det inte saker bättre om vi bemöter eleven med att vara irriterad och arg, utan snarare 

tvärtom. Försöker vi dessutom finna ett mönster blir det enklare att försöka förhindra situatio-

ner som leder till misslyckanden. Vi kan inte heller ha högre förväntningar på eleven än vad 

som eleven klarar av och det är viktigt att vi utgår från elevens förmåga (Kadesjö, 2001).  

För en elev med sociala och emotionella svårigheter finns det ingen ideal situation men enligt 

Johannessen (1995) lär de sig oftast bäst av korta lektionspass ensam tillsammans med en 

specialpedagog än vad de gör under hela skoldagen tillsammans med sin ordinarie klass. Där-

emot skriver hon att det inte alltid brukar vara så lyckligt att plocka ut elever till mindre grup-

per då de tycker att kompisarna i den ordinarie klassen är minst lika viktiga som inlärning av 

ämnena. Johannessen (1995) menar att skolgången måste planeras utifrån elevens individuella 

förutsättningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.  

 
Vidare skriver barnläkare Kadesjö (2001) om förskolelärares och lärares försök att få eleverna 

att koncentrera sig på uppgiften de har att göra. För att få eleverna att koncentrera sig försöker 

lärare med allt, från snälla uppmanelser till stränga hot. Det vi som lärare kan få ut av detta är, 

om vi har tur, en viss uppmärksamhet från eleven. Detta är inte eget initiativ från eleven utan 

en påtvingad motivation från de vuxna. Det dessa elever behöver är att vuxna finns kring dem 

och hela tiden ”pushar” på dem så fort minsta lilla kraft tagit slut. Ett annat beprövat sätt att 

uppkalla uppmärksamhet och motivation hos elever är att försöka göra uppgiften så spännan-

de som möjligt. En spännande uppgift är dock individuellt och inte alltför lätt att hålla spän-

nande under en längre tid (Kadesjö, 2001).   

 
En elev med koncentrationssvårigheter bör i klassrummet placeras på ett sådant sätt så att det 

blir minsta möjliga störning från andra klasskamrater och största möjliga ögonkontakt med 

läraren. Man bör även undvika så många ”vandringar” till pennvässaren, materiallådan osv. i 
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klassrummet som möjligt. Under ”vandringarna” är det mycket enkelt att bara stöta till någon 

annan klasskamrat bara för skojs skull (Kadesjö, 2001).  

 

Det svåraste under skoldagen för en elev med koncentrationssvårigheter är inte den vuxen-

styrda lektionen utan raster, matsalssituationer, omklädningsrummet och liknande. Det blir för 

mycket intryck under dessa situationer som en elev med koncentrationssvårigheter har svårt 

att klara av. Det bästa är om läraren har planerat in dessa situationer så att förflyttning mellan 

olika byggnader och lektioner fungerar så smidigt som möjligt. I matsalen kan till exempel en 

elev med koncentrationssvårigheter ha en speciell plats och undvika att stå och köa för maten. 

Helst ska även rasterna vara fyllda med sysselsättningar (Kadesjö, 2001).  

 

2.2.1.1 Enskild undervisning 
 
Tidigare skrev jag om hur en elev med koncentrationssvårigheter kan lära sig mer under en 

timme i mindre grupp/enskild undervisning än vad eleven skulle ha gjort under en hel dag i 

den ordinarie klassen (Johannessen, 1995). Behovet av att undervisas i mindre grupper eller 

enskilda grupper är väldigt stort för elever i koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 2001). I en 

stor grupp som den ordinarie klassen brukar vara kan det vara svårt att komma underfund vart 

eleven befinner sig och vilka specifika problem eleven har för att senare kunna sätta in stödin-

satser. Andra fördelar med undervisning i mindre grupper eller enskild undervisning kan vara 

att elever med snarlika svårigheter samlas och får den hjälp de behöver, eleverna utsätts inte 

heller för lika stora störningsmoment som finns i den ordinarie klassen men även att elever 

med koncentrationssvårigheter inte heller stör de andra eleverna. Risken att bli utstött under 

lektionstimmarna minskar också med mindre grupper. Som ett komplement för klassläraren 

brukar det numera komma in en resursperson som särskilt anställs för att vara i de klasser som 

har en eller flera elever i svårigheter (Kadesjö, 2001). 
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2.2.2 Metoder  
 
Det finns vissa metoder som handlar om arbetet med elever i sociala och emotionella svårig-

heter. Ett par av dessa presenteras i detta avsnitt.  

 

2.2.2.1 SET-metoden 
 
Bakgrunden till SET-metoden (social och emotionell träning) går att läsa på SETs hemsida 

(www.set.st) och handlar om att skolpersonal (lärare och kuratorer) tillsammans med social-

sekreterare och föräldrar vittnade om den att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar 

ökade. Enligt hemsidan menas med den psykiska ohälsan: aggressivitet, våld, mobbing, de-

pressivitet, drog- och alkoholanvändning och på många andra, mindre dramatiska sätt. I flera 

städer, främst storstäder, är dessa problem tydliga och många skolor har svårt att hantera det-

ta. Att arbeta förebyggande mot detta menar hemsidan handlar om att i första hand stödja barn 

och ungdomar. Detta pedagogiska program (SET) har uppkommit då www.set.st refererar till 

Barnrapporten utgiven av Centrum för Barn och Ungdomshälsa vid Stockholms läns landsting 

att det inte finns något systematiskt arbete som syftar att förbättra barn och ungdomars hälsa, i 

och utanför skolan.  

Vidare talar hemsidan om att SET-projektet är ett pedagogiskt program som går ut på att arbe-

ta förebyggande mot våld, droger, mobbning och depressivitet. Det är meningen att program-

met ska träna upp elevernas sociala och emotionella förmåga genom följande moment i sti-

gande svårighetsgrad: att hantera känslor, självkännedom, motivation, empati och social 

kompetens (www.set.st).  

 

2.2.2.2 ART 
 
Enligt www.alltomart.se är ART-programmet (aggression replacement training) ett program 

som tränar upp det alla barn och ungdomar inte har hemifrån; hög social kompetens. Metoden 

är enligt hemsidan utformad för de bråkiga och stökiga eleverna men visade sig fungera även 

på de elever som är inåtvända, asociala, egoistiska, deprimerade och ängsliga. ART lär ut tre 

strategier för att hantera sociala situationer och dessa är: social färdighetsträning, känslokon-

trollträning och moralträning (www.alltomart.se).   
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2.2.3 I matematiken  
 
Elevers matematikkunskaper har sedan en lång tid tillbaka varit ett omdiskuterat ämne, och 

det hävdas ofta att eleverna idag har för dåliga kunskaper i matematik för att klara ett vardag-

ligt liv och fortsatta studier. Tidigare skyllde man på kvalitén på undervisningen men nu dis-

kuteras att matematiksvårigheter, såväl som läs- och skrivsvårigheter, ofta hänger samman 

med elevers bristande uppmärksamhet, beteendeproblem och koncentrationssvårigheter. Ef-

fekter av sociala och ekonomiska betingelser i elevens närmiljö utgör stor del ifall en elev har 

svårigheter i skolan eller inte (Sahlin, 1997). Något som också dyker upp när det pratas om 

matematiksvårigheter är det (Magne, 1998) skriver om att matematiken har så stor prestige att 

det ger ångest.  

 

Resultat från en undersökning visar på sambandet mellan sociala bakgrundsfaktorer och ma-

tematikprestationer (Sahlin, 1997). I undersökningen framkom också att mer än hälften av 

lärarna ansåg att de inte hade tillräckligt med resurser för att tillgodose alla elevers behov när 

det gäller matematik. Det lärarna önskade var mer tid, mindre undervisningsgrupper och fler 

specialpedagoger. Sahlin (1997) presenterar också resultat från Magnes ”Medelsta-

undersökning” där han plockar fram orsaker till elevers misslyckande i matematik och där 

bland annat emotionella och sociala störningar i arbetsprocessen framkommer som en av or-

sakerna. Precis som Sjöberg (2006) menar Magne (1998) att orsakerna till diagnosen dyskal-

kyli är mycket komplexa då sociala och emotionella villkor spelar stor roll. Vidare menar 

Magne (1998) att det finns känslostörningar, ansträngningsbrist och socioekonomiska svårig-

heter som utgör hinder för att kunna tänka rätt i matematik. 

 

I Skolverket (1996) går det att se klara sociala skillnader i matematikprestationer på prov och 

att detta fortsätter att påverka eleven genom hela skoltiden. När undersökningen gjordes fanns 

fortfarande särskild och allmän kurs inom matematik där alla läste allmän kurs men de som 

ville läsa lite djupare matematik valde särskild kurs i matematik. Den sociala bakgrunden, 

som enligt Skolverket (1996) handlar om hur hemförhållandena ser ut för eleven, har betydel-

se för vilken kurs eleven väljer att läsa. De elever som kommer från högre socialt ställd bak-

grund valde i större utsträckning särskild kurs i matematik än de elever från lägsta sociala 

bakgrunden. Vidare står det i Skolverket (1996) att sambandet mellan den sociala bakgrunden 

och matematik är något lägre än sambandet mellan den sociala bakgrunden och de andra äm-

nena. Dock tenderar sambandet att minska ju högre årskurs eleven befinner sig i. Även om 
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sambandet mellan skolprestationer och social bakgrund tycks minska med årskurs kvarstår 

ändå svårigheterna genom hela skoltiden. Viktigt att nämna från rapporten är att inom mate-

matiken så kom det fram att vid lika begåvning fick eleverna från högre socialgrupp bättre 

resultat på proven än elever från lägre socialgrupp. Vad som också är anmärkningsvärt är att 

det inte har skett någon skillnad över tid med elevernas prestationer och social bakgrund 

(Skolverket, 1996).   
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3. Metod  
 
I detta avsnitt presenteras och motiveras val av metod och undersökningsgrupp. Vidare be-

skriver jag genomförandet av de kvalitativa intervjuerna samt tillvägagångssättet och slutligen 

diskuteras metoden och dess bortfall.  

 

3.1 Val av metod 
 
Metoden ska bestämmas av vilket syfte man har med undersökningen. Mitt syfte är att analy-

sera hur matematiklärarna ser på arbetet med elever i sociala och emotionella svårigheter. För 

att kunna koppla till mitt syfte och få svar på de forskningsfrågor jag har, valde jag att göra en 

kvalitativ undersökning med intervjuer. Eftersom det är intervjupersonernas tankar kring ele-

ver i sociala och emotionella svårigheter jag vill åt tog jag stöd i mitt metodval hos Kvale 

(1997) som säger att man under intervjuernas gång kan fördjupa sig i intervjufrågorna och det 

finns även möjlighet till följdfrågor. Intervjuerna är inte heller helt styrda med bestämda frå-

gor i en speciell ordning och inte heller ett öppet samtal. Utifrån mitt syfte med undersök-

ningen ville jag kunna få fram hur lärarna tänker och arbetar samt att kunna ställa följdfrågor 

som kanske inte annars hade kommit fram. Trost (1997) menar också att kvalitativa intervjuer 

är den bästa metoden när det gäller att få fram intervjuandes åsikter, erfarenheter och enga-

gemang.  

 
Det finns två aspekter som man ska ta hänsyn till när man arbetar med intervjuer, nämligen 

standardisering och strukturering. Enligt både Trost (1997) och Patel & Davidson (1994) så 

när man pratar om hög grad av standardisering ser intervjuerna likadana ut med samma typ av 

frågor och det används mest vid kvantitativa intervjuer. Är intervjuerna av strukturerad form 

är det fasta svarsalternativ (Patel & Davidson, 1994) medan vid ostrukturerade intervjuer 

lämnar man svarsalternativen öppet för den intervjuande (Trost, 1997). Jag använde mig av 

intervjuer som var av ostrukturerad form och med hög grad av standardisering. Detta eftersom 

mina intervjufrågor inte hade fasta svarsalternativ men de följde samma mönster alla intervju-

er igenom. Jag valde denna form för att få djupare förståelse för hur lärarna arbetar med ele-

ver i sociala och emotionella svårigheter i matematik och Trost (1997) menar att detta an-

vänds vid kvalitativa intervjuer, bättre än vid enkäter där möjligheten till återkoppling är svå-

rare.  
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3.2 Intervjuupplägg  
 
Det krävdes en hel del funderingar kring formulerandet av intervjufrågor (se Bilaga I), vilka 

frågor som ska ställas för att uppnå mitt syfte med frågeställningar och vad som var relevant 

att ta med. Ett första steg var att ha syfte och frågeställningar i bakhuvudet vid utformning av 

frågorna. För mig kändes det viktigt att lärarna själva skulle berätta om en eller flera elever de 

haft som de ansåg var eller varit i sociala och emotionella svårigheter och hur det uttryckte sig 

i skolan och främst i matematiken. Ifall det inte skulle komma något självklart svar på hur 

lärarna definierar elever i sociala och emotionella svårigheter hade jag det som en underfråga 

för att stämma av så att jag, litteraturen och lärarna har en ungefärlig likadan definition. De 

två första intervjufrågorna (se bilaga I) ger en bra bakgrund till intervjupersonen och hur sko-

lan ser ut och detta för att senare kunna analysera intervjusvaren. Eftersom jag använde mig 

av semistrukturerade frågor gavs möjlighet till att kasta om ordningen på frågorna. Ibland 

gick en del frågor in i varandra och då hade det varit bättre att ha en lite större fråga. Frågorna 

testades under en pilotintervju som även den spelades in och efteråt lyssnade jag igenom in-

tervjun flera gånger för att lyssna på mina frågor, hur jag ställde dem och sedan hur tydliga 

svaren på frågorna blev. Jag tyckte pilotintervjun gav mig så pass mycket att jag har använt 

mig av den i min studie. Det var även i pilotintervjun som jag testade av hur den läraren defi-

nierade elever i sociala och emotionella svårigheter, om det överstämde med min egen defini-

tion och även litteraturens definition. Frågorna var öppna frågor vilket gjorde att jag var be-

redd på att svaren inte skulle bli så som jag definierar elever i sociala och emotionella svårig-

heter men genom min kontrollfråga (underfråga till fråga 3, bilaga I) kunde jag avgöra om 

intervjun skulle vara ett bortfall eller om jag skulle ha med intervjun i min studie.  

Underfrågorna till min intervjufråga 3 tas tre av mina fyra forskningsfrågor upp och den fjär-

de forskningsfrågan kommer under intervjufråga 5, men även min intervjufråga 7 behandlar 

alla forskningsfrågor då det dök upp fakta som lärarna inte tänkt på innan.   

 

3.3 Urval och genomförande 
 
Undersökningen är gjord i en storstad i södra Sverige. I kommunen finns det flera olika stads-

delar och av praktiska skäl valde jag att göra undersökningen i det område och närområden 

där jag själv bor.  

Jag tog kontakt med matematiklärare och specialpedagoger via skolornas hemsida och då val-

de jag att använda de skolor där lärarnas e-postadresser fanns utskrivna så att jag kunde ta 
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direkt kontakt med lärarna. Av dem som svarade och var villiga att ställa upp på intervju bo-

kades sedan en tid för intervjun efter lärarnas schema och detta gjordes via e-post eller tele-

fon, lite beroende på hur lätt det var att få tag på lärarna. Hur intervjun blir bestäms av hur 

klimatet ser ut mellan intervjupersonen och den som intervjuar. Det är viktigt att tänka på 

vilka ansiktsuttryck man använder så att inte gester och ansiktsmimiker förstör intervjun (Pa-

tel & Davidson, 1994). Platsen för intervjuerna har varit på den skola läraren arbetar, allt för 

att den intervjuade ska känna sig så trygg i miljön som möjligt (Trost, 1997).  Lokalerna var 

konferensrum, grupprum eller matematiklabb. Intervjuerna spelades in och tog ungefär 35-40 

min, jag hade 45 min tillgodo.  

 
 
Typ av sko-

la 
Lärare Utbildning Nuvarande befatt-

ning 
 

Antal år 
som lärare 

Skola 1 
Kommunal 
6-9 skola 

Matematiklärare 1 Lärarutbildning Ma/No Matematik och NO 
  

7 

Specialpedagog 1 Lärarutbildning Ma + 
specialpedagogutbildning 
 

Specialpedagog 38 

Skola 2 
Kommunal 
6-9 skola 

Matematiklärare 2 Lärarutbildning Ma/No 
 

Matematik och NO 4,5 

Matematiklärare 3 Civilingenjör + pedago-
gik 
 

Matematik och tek-
nik  

6 

Skola 3 
Kommunal 
F-9 skola 

Matematiklärare 4 Lärarutbildning Ma/No 
 + Fysikerexamen  

Matematik och NO 20 

 
 

Intervjuerna transkriberades direkt efter varje intervjutillfälle för att nödvändig information 

från intervjupersonerna inte ska gå förlorad allteftersom mitt minne sviker och för att snabbt 

kunna återkoppla till intervjupersonerna om det skulle vara något jag missuppfattat.  

 

3.4 Analysmetod  
 
Vid analysen av intervjuerna har jag utgått från Ryens (2004) modell. Mina transkriberade 

intervjuer kategoriserade jag upp utifrån mina frågeställningar och då var det lätt att utesluta 

all onödig information som kommit med i intervjuerna men som inte berör mitt syfte. I de nya 

kategorierna skrev jag enkla, korta meningar som talade om vad intervjupersonerna sagt i sin 

helhet och utifrån dessa meningar har jag sedan sammanfattat varje frågeställning i resultatet.  
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3.5 Bortfall 
 
Av de ungefär 60 matematiklärare och specialpedagoger som jag, via e-post, tagit kontakt 

med fick jag slutligen fram fem stycken som kunde tänka sig att ställa upp på intervju. Till 

varje lärare jag tagit kontakt med har jag skickat en påminnelse efter ungefär en vecka och de 

svar jag fick av dem som inte kunde ställa upp var att de inte hade tid eller att de inte känner 

att de har något att bidra med, andra har inte svarat alls.  

 

3.6 Metoddiskussion 
 
Det var mitt brinnande intresse för elever i sociala och emotionella svårigheter som avgjorde 

valet av ämne. Utifrån den verksamhetsbelagda utbildningen vi haft i lärarutbildningen, till-

sammans med de kurser jag läst i specialpedagogik har jag stött på dessa elever under mina år 

vilket har gjort att jag redan från början har vissa åsikter som kan påverka min studie. Därför 

har jag försökt sträva efter objektivitet så läsaren själv ska kunna resonera och diskutera kring 

begreppet (Trost, 1997).  

 
När det gäller valet av intervjupersoner funderade jag på vilka det skulle vara bäst att inter-

vjua. Vilka personer trodde jag skulle kunna ge mig en tydlig bild av hur arbetet med elever i 

sociala och emotionella fungerar i skolan? Det studien syftar på är matematiklärares syn på 

arbetet med dessa elever men specialpedagogerna dök också upp i min tanke eftersom det är 

oftast dit som elever i svårigheter får gå för att få hjälp i matematiken. Jag ville främst få en 

beskrivning av hur matematiklärarna arbetar med dessa elever eftersom det är där jag själv en 

dag kommer att stå. Tillslut beslöt jag mig för att intervjua både specialpedagoger och mate-

matiklärare, dels för att jag för min egen del är intresserad av både matematikläraren och spe-

cialpedagogen arbetar med dessa elever men också för att jag tänkte att de kan komplettera 

varandra eftersom de arbetar tillsammans med elever i svårigheter. Tyvärr var det bara en 

specialpedagog som ställde upp på intervju och som jag fick förklarat för mig var det för att 

de andra hade inte tid att ställa upp just då. Vad jag också märkte var att det var mest unga, 

relativt nyexaminerade lärare som ställde upp. Det tror jag har att göra med att de ganska ny-

ligt varit i samma situation vid skrivande av examensarbete. Andra lärare som ställde upp 

motiverade det med att de har barn som skriver eller har hand om lärarkandidater på skolan.  
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Det problem jag märkte under intervjuerna var att en del hade svårt att berätta om en elev i 

sociala och emotionella svårigheter. Såhär i efterhand hade det kanske varit bra att ge ut frå-

gorna i förhand till lärarna så de kunde förbereda sig på svaren och jag tror att jag då hade fått 

större reliabilitet i min studie. Det var därför bra att jag hade med frågan där lärarna själva 

fick definiera hur de ser på elever i sociala och emotionella svårigheter eftersom det är ett 

stort begrepp.  

 
De intervjuande lärarnas anonymitet kan diskuteras eftersom en del av lärarna var kollegor 

med varandra. Även om jag träffade dem enskilt var de medveten om att jag skulle träffa en 

av deras kollegor strax efter vilket medför att jag inte kan garantera att de kommer vara helt 

anonyma för varandra. Ett sätt att undvika detta hade varit att träffa dem i en annan lokal, helt 

oberoende av skolan. Då hade å andra sidan lärarnas trygghet i ”hemmiljön” inte varit den-

samma.  

 
Jag önskar också att jag hade fått svar från fler lärare och speciellt att jag fått intervjua en eller 

två till specialpedagoger. Anledningen till att jag valt att ta med de svar jag fick från special-

pedagogen ändå är därför att jag tyckte den intervjun gav mig väldigt mycket till denna studie. 

Hade tiden inte varit lika knapp hade säkert fler både matematiklärare och specialpedagoger 

ställt upp och jag hade kunnat göra ett större urval.  
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4. Resultat 
 
Under den här rubriken kommer jag att redovisa intervjusvaren för att i nästa avsnitt göra en 

slutsats och analys av resultaten. Jag har sammanfattat intervjusvaren till texter som förtydli-

gas av citaten.  

 

4.1 Lärarnas definitioner av elever i sociala och emotionella svårigheter 
 
När lärarna fick berätta om en elev de tycker sig vara i sociala och emotionella svårigheter var 

det elever där en förälder inte längre finns med i elevens liv och detta kan bero på missbruk 

hos föräldern eller att föräldern tagit livet av sig. Andra faktorer som påverkar eleverna hem-

ifrån är när föräldrarna är skilda och inte kan komma överens. En lärare hade också varit med 

om där föräldrarna reser bort och lämnar sina barn hemma med någon äldre bror eller kusin 

som får ta hand om barnen. Allt detta handlar om att det är någonting i hemmet som påverkar 

elevens vardag så att det inte går att fokusera i skolan.  

 
Vi har haft elever som inte kan fokusera på något skolarbete alls därför att dom vet 

att mamma där hemma dricker och dom vet inte hur hon mår när dom kommer hem, 

om hon har gjort sig illa och liknande. Då är det väldigt svårt att prestera i skolan, 

det fungerar inte.  

Specialpedagog 1 

 

Hennes föräldrar är skilda, ibland bor hon hos mamma, ibland hos pappan. De har 

olika regler, olika krav och båda två har även ekonomiska svårigheter. Hennes bror 

var inblandad i en stor händelse med dödsmisshandel. Det är även hennes bror som 

styr hennes liv. 

Matematiklärare 3 

 

Jag har haft en kille som kommer från den kinesiska härstammen med massor med 

syskon. Där räcker inte föräldrakontakten till för varje barn.  

Okoncentration, låter mycket, rör sig mycket, oroligt, går alltid på toaletten någon 

gång i timmen.  

 

Matematiklärare 5 

 
Lärarna pratade också om elever som själva hamnat i problem genom en rörlig fritid där poli-

sen ofta är inkopplad. De emotionella svårigheterna kan ligga hos eleven själv där det är pro-
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blem med kompisrelationer, väldigt tystlåtna och inåtvända elever där kommunikationen näs-

tan är obefintlig.  

 
Det handlar om att hon är väldigt känslig för saker som händer i skolan. Om någon 

kompis är ledsen så kunde hon vara helt förstörd i en hel dag och kunde inte jobba.  

Matematiklärare 5 

 

Just att det är svårt att få kontakt med henne och när man pratar med henne så tittar 

hon mest ner i bänken. Vad man än ställer för frågor så gör hon på samma sätt. Det 

är väldigt svårt att veta hur hon tänker.  

Matematiklärare 4 

 

När lärarna själva fick definiera hur det är för en elev att vara i sociala och emotionella svå-

righeter dök det upp varierande svar. Överlag var lärarna ändå överens om att sociala svårig-

heter har oftast med hemmet att göra eller att eleven själv sätter sig i sociala svårigheter. Emo-

tionella svårigheter menade lärarna var empatistörningar eller svårigheter med kamratrelatio-

ner.  

 
Bara att vara tonåring ger en både sociala och emotionella svårigheter. När dom väl 

inte kan bestämma över sin egen situation på något sätt. 

Matematiklärare 1 

 

Det första varningstecknet är ju frånvaro. Sen ser man ju att den där gnisten inte 

finns. Det lättfulla leendet finns inte längre utan det blir allvarliga blickar. 

Matematiklärare 3 

 

Grunden till sociala och emotionella svårigheter handlar om utanförskap i någon 

form.  

Matematiklärare 5 

 

4.2 Viktigt att tänka på enligt matematiklärarna och specialpedagogerna  
 
Alla lärare lyfte fram hur viktigt det är att se eleverna. Om de inte blir sedda hemma så ska de 

åtminstone bli sedda i skolan. Det är genom att se eleverna vi kan upptäcka om eleverna inte 

mår bra. Genom att se dem, lyssna på dem och ha tid för eleverna tror lärarna att vi kan gå 

långt. Några lärare påpekar också att genom att se eleverna, lyssna och ha tid för dem skapar 
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vi även goda relationer. Det är genom relationerna vi skapar förtroende och genom förtroende 

kan vi nå dem med matematiken.  

 
Jag tror dock inte att vi gör det nu med tanke på hur stora klasserna är, hur stor be-

lastning man har som lärare.  

Matematiklärare 1 

 

Att släppa in en elev som inte mår bra och förvänta sig att eleven ska jobba, det fun-

gerar inte. 

Specialpedagog 1 

 

Det är svårt. En del är väldigt tysta och märks inte, och de elever som hörs märks ju 

på en gång. Det är större risk att de tysta missas. 

Matematiklärare 4 

 

Några lärare tog också upp hur viktigt det är att eleverna inte hela tiden blir nedtryckta utan 

att de får uppleva känslan av att lyckas i matematiken. Om de inte får uppleva känslan av att 

vara lyckad i hemmet ska de i varje fall få känna det i skolan.  

 
När en elev som haft svårigheter och mår urdålig så måste eleven känna att det går 

bra någonstans och det tycker jag är det absolut viktigaste. Då kan eleven gå härifrån 

rak i ryggen och huvan kan vara neddragen av sig självt och eleven kan le. 

Specialpedagog 1 

 

Det bästa som finns är att se när dom lyckas. Det kan man som lärare leva på i flera 

dagar.  

Matematiklärare 1 

 

 
Vissa lärare poängterar att innan de kan få eleverna att börja lära sig matematik måste det 

finnas ett förtroende och en relation mellan läraren och eleven. En lärare påpekar också att en 

relation mellan läraren och klassen/eleverna skapas först efter en tid med eleverna. Därför är 

det viktigt att eleverna inte byter lärare hela tiden.  

 
Man måste ha en relation till sina elever. Det är oftast där det brister om det inte 

funkar. 

Specialpedagog 1 
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Om eleven tycker matte är svårt och dessutom inte har någon kontakt med läraren så 

har den eleven väldigt svårt för att lära sig något.  

Matematiklärare 5 

 

Ett förtroende är viktigt. Att man som lärare har en ganska konstant elevgrupp som 

man träffar regelbundet. Det är där man kan se något mönster och på så sätt kan man 

bilda en relation till eleven så att eleven litar på en. Så att man kan nå fram till var-

andra. 

Matematiklärare 4 

 

4.3 Hur lärarna arbetar med elever i sociala och emotionella svårigheter 
 
Många av lärarna poängterade vikten av att inte arbeta ensam om en elev i svårigheter. Lärar-

na var tacksamma till hjälpen de har att få från arbetslag, andra lärare och ledningen. De me-

nade också att det är viktigt att lämna över till professionell hjälp eftersom det är utanför lä-

rarnas arbetsområde. Det är ingenting lärarna har utbildning för.  

 
Tunga bitar är ingenting lärare ska ta hand om utan det kan istället göra eleven ska-

da. Läraren har ingen utbildning för det.  

Det är en otrolig styrka att samlas hela arbetslaget och prata om eleverna. Jag behö-

ver aldrig känna att jag är själv. Jag har både arbetslaget och ledningsgruppen bak-

om mig, det är skönt. 

Matematiklärare 1 

 

Jag försöker ge henne uppgifter så att hon har en planering att följa men ibland 

känns det som att det är utanför sitt eget område, då man behöver professionell hjälp 

och det håller vi på försöka fixa nu. 

Matematiklärare 4 

 

Genomgående hos lärarna som blev intervjuade var att det är mentorn som i första hand tar 

tag i problemet med eleven och mentorn kan även lyfta eleven i arbetslaget och få hjälp där-

ifrån. Åtgärdsprogram skrivs tillsammans med eleven och föräldrarna. Är problemet större än 

vad lärarna klarar av kontaktas elevhälsoteamet (EHT) där beslut om till exempel anpassad 

studiegång, språkvalsbyte, byte av skola, att eleven får förkortat skoltid och har praktik istäl-

let. Kontakt med socialen sker också via EHT. Då kan det till exempel handla om att en kon-

taktperson från socialen åker hem till eleven och hämtar honom eller henne till skolan.  
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Ibland kan det bara vara så enkelt som att vi specialpedagoger går in i klassrummet 

och gör en observation av en elev för att se vart problemet sitter, sedan diskuterar vi 

och kallar sedan mentorerna för att diskutera vad vi observerat samt att dom får säga 

deras iakttagelser. 

Specialpedagog 1 

Ett första steg som jag brukar göra i sjuan är att jag gör ett avtal med de här elever-

na. Då brukar jag säga till dem att ifall det bara spritter i benen och du inte kan sitta 

stilla så får du förtroende att gå ut ur klassrummet och gå en sväng i korridoren, gå 

ut och gå runt skolan eller på en mindre promenad. Ibland funkar det hur bra som 

helst. 

Matematiklärare 5 

 

Vi har även ”fisknätet” som är en motsvarighet till EHT. I det ingår närpolis, skol-

präst, skoldiakon, skolkurator, biträdande rektor, skolpsykolog, skolsköterska. Det är 

ett häftigt gäng. 

Matematiklärare 5 

 

4.3.1 Matematiken  
 
En lärare påpekade att matematik handlar om byggstenar, det bygger på tidigare kunskap. Har 

en elev luckor från tidigare måste därför lärarna gå tillbaka och plocka upp luckorna i mate-

matiken innan de kan bygga vidare. Elever i svårigheter har oftast stora luckor i matematiken 

på grund av att kontinuitet av att vara närvarande i skolan saknas. I andra ämnen går det att 

läsa ikapp men det går inte i matematiken. Har eleven missat ett kapitel märks det så tydligt i 

matematiken, det går inte att hoppa över moment. Det handlar om att förstå, inte räkna fort i 

boken.  

 
Det går inte att bygga grunden och sen taket om man har missat väggarna. 

Specialpedagog 1 

 

Man hinner ju med så mycket mer när man bara sitter med en och därför får vi så 

himla mycket gjort på två timmar i veckan.  

Matematiklärare 5 

 
Många lärare nämner också att de gör olika tester och sedan djuptester på eleverna för att ta 

reda på vart i matematiken problemet ligger, för att sedan fokusera på problemet och arbeta 

utifrån det. En lärare tar upp ett test som handlar om elevens mognad i matematikinlärning. 

Har eleven under medel på det testet kan eleven få läsa en lättare kurs i matematiken.  
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Då jobbar vi i en sexveckors period och inte varje dag utan tre-fyra dagar i veckan 

och korta pass, ungefär en halvtimme. Vi kallar det att vi ”duschar dem”. 

Specialpedagog 1 

 

Om en elev har lägre på testet så kan eleven få läsa en ”lightare” kurs som på sikt 

leder mot godkänd när man går ut nian. 

Matematiklärare 5 
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5. Analys och slutsatser 
 
Den första forskningsfrågan var hur lärarnas definitioner av hur det är att vara en elev i socia-

la och emotionella svårigheter och enligt lärarna handlar det till största del om att eleven be-

finner sig i en sådan situation att han/hon inte kan bestämma över sitt eget liv. Det kan handla 

om att det är en jobbig familjesituation där någon av föräldrarna missbrukar alkohol och en 

rädsla för i vilket skick föräldern kommer vara när eleven kommer hem från skolan eller om 

föräldern har gjort sig illa i berusningen uppstår och finns hos eleven under hela skoldagen. 

Det kan handla om så traumatiska händelser där den ena föräldern begått självmord och på så 

sätt svikit sitt barn. Även andra förhållanden där den ena föräldern lämnat sin familj påverkar 

barnet och familjens situation med bara en förälder. Det kan handla om att eleven har skilda 

föräldrar som inte kommer överens och smutskastar varandra genom barnet och där nya fa-

miljekonstellationer ska bildas och inte alltid går ihop. Föräldrarna har olika regler och barnet 

blir förvirrat. Det kan uppstå händelser i en familj där till exempel ett syskon hamnar i en 

trasslig situation med häktning och risk för fängelse. Då är barnets oro över syskonet och vad 

som ska hända det som tar elevens koncentration. Eleven själv kan sätta sig i sådana situatio-

ner där socialen och polis måste kopplas in och det medför en ständig oro och ängslan för vad 

som ska hända.  

Sociala och emotionella svårigheter kan handla om elever som inte klarar av att gå till skolan. 

De trivs i skolan och klarar skolgången utmärkt men det kan ha hänt något under tidigare 

skolår eller att det är problem med kompisrelationer som gör att eleven inte vill gå till skolan. 

Lärarna tar också upp dessa hemmasittare som inte vill dyka upp på skolan alls.  

 

Den andra forskningsfrågan var vad lärarna tyckte var viktigast att tänka på i arbetet med ele-

ver i sociala och emotionella svårigheter är att se dem, lyssna på dem och ge dem tid. Som 

lärare kan lätt frustration uppstå när en elev inte arbetar och gör det den ska, men om lärarna 

bara låter dem bli sedda genom att berättar för dem att de är medvetna om att eleven har det 

svårt så blir de inte hackade på. Lärarna tyckte också att tid ska ges till de elever som vill pra-

ta om det som bekymrar dem.  

Har en elev stora svårigheter påverkar det givetvis skolan och eleven känner sig redan miss-

lyckad och dum när skolresultaten inte är de bästa. Detta tyckte lärarna att vi kan motverka 

genom att ge dem chansen att lyckas. På så sätt kommer glädjen hos eleven och utan den kan 

vi inte förvänta oss att de ska lära sig matematik. Glädjen kommer också genom ett gott för-
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troende för läraren, utan goda relationer tyckte lärarna att det är svårt att komma framåt med 

en klass och eleverna i den.  

En del av lärarna tog upp de så kallade ”maskrosbarnen”. Det finns en del elever som klarar 

sig jättebra i skolan, tar ett stort ansvar hemma och har inga större problem även fast de inte 

har goda förutsättningar för att det ska gå bra i livet. 

 

Den tredje forskningsfrågan var hur det tar sig i uttryck i matematiken och där arbetar lärarna 

på lite olika sätt när det gäller matematiken för elever som befinner sig i sociala och emotio-

nella svårigheter. Det som ändå framkom hos de flesta lärarna var att de inte jobbade själv 

med eleven utan tog hjälp av arbetslag, rektorer och EHT för att kunna hjälpa eleven. De på-

pekade att de inte har någon utbildning för att ta hand om en elev i svårigheter och att de är 

rädda för att göra fel.  

 

Den fjärde och sista forskningsfrågan var hur lärarna arbetar för att hjälpa dessa elever och en 

lärare menar att matematik handlar om byggstenar. Ofta har en elev i svårigheter stora luckor 

i matematiken och dessa måste plockas upp innan det går att arbeta vidare. Matematik måste 

man förstå och det spelar ingen roll hur många tal man gjort i räkneboken om man ändå inte 

förstår det. En lärare har hemundervisning med en elev och det fungerar jättebra. Under två 

timmar i veckan får de jättemycket gjort. En annan lärare håller med. Fokuserad tid tillsam-

mans med ett fåtal elever är mycket effektivare än i helklass. I helklass kan eleverna gömma 

sig och drömma sig igenom en hel lektion. När det handlar om faktiska åtgärder finns det tes-

ter, tekniska hjälpmedel och tabeller, ”lightare” matematikkurser, enklare planering, special-

pedagoger och stödtid med läxläsning och även sådant som att läraren ger dessa elever den en 

kvart extra på provet eller längre tid vid inlämningsuppgifter.  
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6. Avslutande diskussion 
 
Under den här rubriken kommer jag att koppla det resultat jag fått genom intervjuerna till vad 

den tidigare forskningen säger. Avslutningsvis kommer jag lyfta fram några frågeställningar 

till fortsatt forskning som tåls att fundera vidare på.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
 
Något jag var orolig för inför detta arbete och inför intervjuerna var att min, litteraturens och 

lärarnas definition av elever i sociala och emotionella svårigheter skulle skilja sig åt. Eftersom 

att jag inte på förhand gav lärarna någon entydig definition av vad jag menar med elever i 

sociala och emotionella svårigheter så var min oro över att jag och lärarna inte skulle mena 

samma sak. Då hade hela min poäng med mina intervjufrågor inte fungerat och då hade jag 

behövt förklara för dem exakt vilka elever jag var ute efter. Det kan jag såhär i efterhand kon-

statera att så är inte fallet. Kadesjö (2001) tog upp koncentrationssvårigheter vilket inte någon 

av lärarna direkt har tagit upp som en del av en social och emotionell svårighet. Detta kan 

vara därför att koncentrationssvårigheter kan antingen vara primära eller sekundära, dvs. bero 

på något annat, t.ex. uppväxtförhållanden, och som lärare kan det vara svårt att veta skillna-

den däremellan, och just detta påpekar barnläkare Kadesjö. Det kan även bero på att jag inte 

uttalat ordet ”koncentrationssvårigheter” under intervjuerna och att lärarna därför siktade in 

sig mer på de sociala och emotionella svårigheterna, och att koncentrationssvårigheter, enligt 

dem, inte är en del av att ha sociala och emotionella svårigheter. Jag tror att det helt enkelt 

beror på att lärarna inte har nog med kunskap om vad det egentligen är. Utifrån mina intervju-

er med lärarna och där både Kadesjö (2001) och Johannessen (1997) instämmer så är den van-

ligaste definitionen av elever i sociala svårigheter att det är hemförhållanden och som inverkar 

på eleven och när det gäller emotionella svårigheter sitter det långt inne i eleven vilket gör 

eleven antingen utåtagerande eller inåtvänd. En förklaring skulle kanske kunna vara att det är 

de sociala svårigheterna som medför de emotionella svårigheterna. Det har hänt något socialt 

antingen i hemmet eller att eleven själv ställt till det som gör att han eller hon antingen måste 

hävda sig eller blir väldigt tystlåten och gömmer sig i klassrummet.  

 
En av lärarna påpekade vikten av att om en elev har kunskapsluckor måste lärarna gå tillbaka 

och hjälpa eleven att fylla igen dessa luckor. Detta är precis vad Löwing m.fl. (2002) menar. 

Om en elev visar sig ha kunskapsluckor på en diagnos eller på ett prov så menar de två förfat-
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tarna att det är genom intervjuer av eleverna som den bristande kunskapen och dess orsaker 

nås. Vidare skriver de om att om inte även de små tankefelen rättas till från början kan det 

leda till stora problem för eleven senare i livet.  

 
Det lärarna tyckte är viktigast att tänka på i arbetet med elever i sociala och emotionella svå-

righeter är att se eleverna, lyssna på dem och ge dem tid. I Lpo 94 (Skolverket, 2006) står det 

att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever som är i behov av stöd och 

det tolkar jag som det de intervjuande lärarna menade med att se eleverna, lyssna på dem och 

ge dem tid. Detta kan låta lite väl enkelt. Bara lärarna ser eleverna, lyssnar på dem och ger 

dem tid så kommer arbetet med dessa elever att gå lysande. Vad jag förstått under praktikpe-

rioder och via andra lärare räcker inte tiden till för alla elever. Som en lärare påpekade trodde 

hon inte att skolan och lärarna idag ser alla elever, och det tror inte jag heller. I klassrummet 

är det oftast, och ska vara, fullt fokus på ämnet och det är också fullt förståeligt att en elev 

inte börjar ta upp personliga problem i klassrummet. Detta görs istället, om det görs, efter 

lektionen i klassrummet eller utanför i korridoren. Som lärare har man oftast ett fullt schema 

med lektioner efter varandra och bara korta pauser mellan lektionerna på max 5-10 min. Detta 

gör att om en lärare stannar kvar efter lektionen och pratar med en elev kommer läraren sent 

till nästa lektion. Tiden räcker helt enkelt inte till. En annan aspekt kan ju vara ifall det verkli-

gen är lärarens uppgift att ta hand och prata med dessa elever? Personligen tycker jag att det 

är en del av mitt kommande läraryrke som intresserar mig väldigt mycket. Jag känner att kon-

takten med eleverna är en stor del till varför jag velat utbilda mig till lärare. Detta är självklart 

något individuellt och jag tror att det är många som håller med mig men även att det är många 

som inte gör det och tycker att lärarnas arbete i skolan är att undervisa eleverna. Det handlar 

oftast om att eleven har ett förtroende för läraren och vill därför inte gå till någon okänd kura-

tor som finns på skolan, om det överhuvudtaget finns en kurator på skolan. I Lpo 94 (Skol-

verket, 2006) framgår det att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Det-

ta är enligt min erfarenhet något varje enskild skola kämpar med men inte lyckas så bra med. 

Det gäller för skolorna att hitta stödinsatser åt elever i svårigheter men samtidigt inte överstri-

da skolans budget. Av de skolor jag nu besökt har det inte funnits kuratorer på alla skolor och 

lärarna säger att det är specialpedagoger, kuratorer, skolpsykologer som bortprioriteras när det 

handlar om neddragningar i ekonomin. I Skolverket (1996) var det just det som lärarna öns-

kade mer av; specialpedagoger, mindre grupper vilket ger mer tid med eleverna. Detta är ett 

nationellt problem då skolan styrs av en viss budget men det är såhär det blir i verkligheten 
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ute på skolorna. Det är inte så konstigt att dagstidningen Svenska dagbladet (www.svd.se) 

skriver om att elever i skolan och tonåringar mår bara sämre och sämre.  

 
Efter vad både Magne (1998) och Sjöberg (2006) kommit fram till så tror jag det är viktigt att 

ha i bakhuvudet att matematiksvårigheter och andra svårigheter i skolan kan ha andra bakom-

liggande orsaker. Det lärarna som jag intervjuade också påpekade som var viktigt att tänka på 

var att se eleverna. Att försöka hinna med eleverna och se hur deras sinnesförändringar ändras 

under tiden i skolan. Dessa tecken kan hjälpa en elev om det upptäcks i tid och precis som 

lärarna tagit upp så tror jag det är svårt att upptäcka en sinnesförändring hos eleverna om det 

inte finns en relation mellan elev och lärare. En lärare som jag intervjuade gav mig ett tips om 

att vara intresserad av elevernas fritid. Vilken som är deras favoritfilm, vilket hockeylag de 

håller på, vilken bok de senast läst osv. Den läraren menade att det gör att eleverna öppnar sig 

och förhoppningsvis då också lättare kan öppna sig när det gäller andra frågor också, såsom 

om det uppstår ett problem hos eleven.  

 
Något jag och funderade lite kring när jag analyserade mitt resultat var att ingen av de inter-

vjuande lärarna tar upp samarbetet mellan hem och skola, alltså via föräldrarna. Några lärare 

tog upp att de skriver åtgärdsprogram och när EHT kontaktas meddelas även föräldrarna men 

jag tycker att ett första steg borde absolut vara att ta kontakt med föräldrarna. Det finns ett 

undantag när det gäller kontakt med föräldrar och det är om en lärare misstänker att en elev 

blir misshandlat eller på något annat sätt blir far illa i hemmet av föräldrarna. Då är inte för-

äldrakontakten den viktigaste utan då hoppas jag att sociala blir underlättad direkt. En av lä-

rarna sa en bra sak, enligt mig, att ofta när det gäller föräldrar som lever i ett missbruk så 

skyller de allt på skolan. De ifrågasätter allting och undrar vad skolan gjort för att förbättra 

situationen. Den läraren menade på att han alltid brukade ställa samma fråga tillbaka för att 

undra vad de som föräldrar har gjort för att sitt barn ska trivas och sköta sitt skolarbete. Han 

menade på att de som lärare kan bara göra något åt det som sker i skolan, resten är föräldrar-

nas ansvar att hålla koll på. Jag kan inte annat än att hålla med honom.  

 
Lite förvånad är jag också över att ingen av lärarna arbetade på skolor som använder rena 

modeller för hur man arbetar med elever i sociala och emotionella svårigheter. ART (aggres-

sion replacement training) och SET (social och emotionell träning) är två modeller (beskrivna 

i bakgrunden) som man kan använda sig av på dessa elever. Det var ingen av de lärarna jag 

intervjuade som nämnde något om ett sådant arbete på frågan hur de arbetar för att hjälpa ele-
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verna eller vad deras skola har för plan för arbetet när det gäller elever i sociala och emotio-

nella svårigheter.  

 

6.2 Egna reflektioner 
 
När det gäller det jag i huvudsak ville få större förståelse i denna studie var hur matematiklä-

rarna arbetar för att hjälpa dessa elever praktiskt i matematiken. Det visade sig att praktiskt i 

matematiken finns det vissa konkreta saker såsom längre tid på proven, hjälpmedel och tabel-

ler, ”lightare” matematikkurser, enklare planering, specialpedagoger och stödtid med läxläs-

ning. Några lärare tog även upp olika tester som görs på eleverna för att testa deras morgnad i 

matematik och dessa skulle jag gärna vilja lära mig mer om.  

 
Som sammanfattning på detta examensarbete tycker jag mig fått en tydlig beskrivning av hur 

det är att vara matematiklärare och arbeta tillsammans med elever i sociala och emotionella 

svårigheter. Det viktigaste för eleverna är att de mår bra i skolan och det är där vi lärare kan 

komma in och göra en insats. När det gäller övriga problem som kommer från hemmet eller 

annat kan vi bara finnas där och vägleda (Skolverket, 1996) eleverna. Ingen kunskap kan in-

hämtas om eleven inte mår bra i skolan, det är det första vi måste tänka på. Som många av de 

lärare jag intervjuat sagt; om skolan lyckades med bara det, att eleverna mår bra i skolan, så 

har vi gjort mycket. Dock ställer jag mig kritisk till om vi är där idag. Med alla nedskärningar, 

all arbetsbelastning som är på många lärare och dessutom tonåringarnas attityder är detta nå-

got vi måste jobba vidare på. Det kommer inte att råda ett gott klimat i skolorna och de elever 

som redan befinner sig i svårigheter har mycket svårare att tackla detta. 

Avslutningsvis så kommer ingen kunskap in om inte eleven mår bra i skolan. Som lärare gäll-

er det att skapa goda relationer med eleverna för att samspelet i klassen ska fungera. Utan 

goda relationer skapas inget förtroende för läraren. Utan förtroende vill inte eleverna lära sig.  

  

6.3 Fortsatt forskning  
 

 Hur arbetar de skolor som använder sig av ART och SET som modell för att hjälpa 

elever i sociala och emotionella svårigheter? Hur ser lärarna på arbetat med dessa mo-

deller?  
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Jag tycker att detta skulle vara intressant att studera vidare på en skola som använder sig av 

någon eller båda dessa metoder för att få veta om lärarna tycker att metoderna är bra för ele-

verna.  
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Bilaga I 

Intervjufrågor 
 
1) Berätta om dig själv. 

• Ålder 

• Utbildning 

• Hur länge har du arbetat som matematiklärare/speciallärare? 

• Har du haft någon annan befattning inom skolan?  

 

2) Berätta om din arbetsplats. 

• Storlek på skolan (antal elever och antal personal) 

• Arbetslag  

• Relation till ledning 

 

3) Berätta om någon eller några elev/er du haft som varit i sociala och emotionella svårighe-

ter.  

• Hur märkte du det? 

• Vad hade han/hon för svårigheter? 

• Hur kom det sig i uttryck i matematiken? 

• Hur kom det sig i uttryck i klassrummet under lektionstid? Bland kompisar? Raster?  

• Hur arbetade du för att hjälpa eleven? 

• Om du fick definiera, vad är då elever i sociala och emotionella svårigheter för dig? 

 

4) Har ni på skolan någon plan för hur ni arbetar med dessa elever?  

5) Vad är, enligt dig, viktigt att tänka på i arbetet med dessa elever? 

6) Hur ser du på arbetet tillsammans med speciallärare/matematikläraren?  

7) Finns det något att tillägga? 
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Bilaga II 

Brev till matematiklärare och specialpedagoger  
 
Hej! 
 
Jag är en lärarstuderande tjej från Umeå universitet som för närvarande skriver mitt examens-
arbete kring elever i sociala och emotionella svårigheter och matematik. I min undersökning 
vill jag få mer kunskap om hur verksamma lärare och specialpedagoger arbetar och motiverar 
dessa elever inom matematikämnet och därför skulle jag verkligen uppskatta om du ville stäl-
la upp för en intervju. Intervjun kommer att spelas in men naturligtvis kommer du att aviden-
tifieras så att du kommer vara helt anonym. Jag uppskattar att intervjun kommer att ta ungefär 
45 minuter och efter överenskommelse så bokar vi in tid och plats.  
 
Utifrån mitt syfte har jag ställt följande frågor:  
 

 Vad tycker matematikläraren och specialpedagogen är viktigt att tänka på i arbetet 

med elever i sociala och emotionella svårigheter?  

 På vilket sätt ger sig elevernas svårigheter i uttryck i matematiken och hur arbetar lä-

rarna för att hjälpa dessa elever vidare?  

 
Jag hoppas att detta verkar intressant och att du vill medverka. Jag kommer att ta telefonkon-
takt med dig i slutet av denna vecka, därför vore det bra om du kunde maila tillbaka dina kon-
taktuppgifter med telefonnummer. Om du har frågor kan du kontakta mig på nedanstående 
kontaktuppgifter.  
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Karin Holmberg 
karinn_h@hotmail.com 
070-6503082 
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