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Sammanfattning 
I internationella kunskapsmätningar har det framkommit att kunskapsnivå i matematik 

successivt har sjunkit hos svenska elever i förhållande till andra länder sedan mitten av 90-

talet. Läsåret 2012/2013 var det drygt 92 procent av Sveriges elever i årskurs nio som fick ett 

godkänt betyg i matematik. När dessa elever kom till gymnasiet så var det endast något över 

83 procent av eleverna som klarade ett godkänt resultat på det nationella provet i kursen 

Matematik 1b. Elever som inte uppnår läroplanens utbildningsmål har Särskilt 

utbildningsbehov i matematik (SUM). Syftet med denna studie är att utifrån SUM-elevers 

upplevelser av grundskolans och gymnasiets matematikundervisning få ökad kunskap om vad 

som påverkar elevernas möjligheter att klara matematiken på gymnasiet. Studien genomfördes 

i form av intervjuer med sju elever som kommit in på gymnasiet direkt från grundskolan med 

godkända betyg i ämnet matematik, men inte klarat kursen Matematik 1b under sitt första 

gymnasieår. Studiens resultat pekar på att relationen och kommunikationen mellan läraren 

och eleven är av stor betydelse för hur eleven upplever matematikundervisningen och i 

förlängningen också för elevens resultat. Det framkommer också att eleverna anser att den tid 

de får med sin lärare är av stor betydelse för måluppfyllelsen. Studien visar också att en 

proaktiv verksamhetskultur där skolor arbetar förebyggande skulle vara gynnsamt för att 

elever ska slippa uppleva misslyckanden. Eleverna menar att de måste se framsteg för att bli 

motiverade att arbeta vidare med matematiken. När dessa elever gick på grundskolan hade de 

tillgång till ett mer varierat utbud av stödformer än på gymnasiet. Klasstorleken var också 

mindre och lärartätheten högre. Det enda stöd som erbjudits på gymnasiet var en extra lektion 

varje vecka. Resultaten i undersökningen tyder på att en större individanpassning vid 

organisationen av matematikundervisningen och ett mer varierat utbud av stödinsatser skulle 

gagna gymnasieelevernas måluppfyllelse i matematik. 
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Inledning 
Världen är full av matematik. Synlig för en del och mindre synlig för andra, men den finns 

där. Matematiken har utvecklats genom årtusenden i många olika kulturer och matematikens 

språk går att känna igen över hela världen. Matematiken fyller en viktig funktion i dagens 

samhälle såväl inom olika vetenskaper och yrken som i det dagliga livet, och det är idag 

självklart att alla lär sig matematik i skolan världen över. 

 

För att jämföra vårt skolsystem med andra länders skolsystem har vi i Sverige deltagit i ett 40-

tal internationella kunskapsmätningar sedan 1995. I dessa kunskapsmätningar, TIMMS 2011 

(Skolverket, 2012) och PISA 2012 (Skolverket, 2013) har det framkommit att våra elevers 

kunskapsnivå i matematik successivt har sjunkit i förhållande till andra länder. 

 

Barn och elever har olika behov och ska enligt Skollagen (SFS 2010:800) ges det stöd och 

den stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Dessutom påpekas det i 

läroplanerna för såväl grundskolan (Lgr 11) som gymnasieskolan (Lgy 11) att elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen, ska ägnas extra uppmärksamhet (Skolverket, 

2011a; Skolverket 2011b).  

 

Läsåret 2012/2013 var det drygt 92 procent av Sveriges elever i årskurs nio som fick ett 

godkänt betyg i matematik (Skolverket, 2014b). En del av dessa har klarat matematiken helt 

utan stöd medan andra har haft stöd i varierande grad och form. Alla som fått ett godkänt 

betyg, A-E, anses vara redo för gymnasiets matematikkurser. Studier visar dock att elevernas 

resultat på gymnasieskolans första kursprov inte står i proportion till deras slutbetyg i årskurs 

9 (Skolverket, 2014d). Aktuell statistik från Skolverket visar att endast något över 83 procent 

av eleverna som skrev det nationella provet i kursen Matematik 1b på gymnasiet under 

vårterminen 2014 klarade ett godkänt resultat (Skolverket, 2014c). 

 

Jag har arbetat som matematiklärare på gymnasiet i snart 25 år. Under denna tidsperiod har 

jag upplevt att fler och fler elever inte klarar att uppfylla de krav som ställs för att nå 

godkända betyg. Elevernas behov av stöttning har inte tillgodosetts i tillräcklig omfattning i 

undervisningen. Om den ordinarie undervisningen inte räcker till för eleven så kan detta 

definieras som SUM: ”Att inte uppnå läroplanens utbildningsmål eller, uttryckt på annat sätt, 

att inte få betyget godkänd i matematik är Särskilt utbildningsbehov i matematik” (Engström 

& Magne, 2006, s.11). Jag kommer utifrån detta fortsättningsvis att benämna dessa elever 

SUM-elever vilket är ett vedertaget begrepp. Orsakerna till att eleverna inte uppnår godkända 

betyg kan vara många. Flera olika kursplaner och betygssystem har passerat, samhället ser 

inte likadant ut som för 25 år sedan och inte heller skolvärlden. Jag upplever också att jag 

hade mycket mer tid att stötta mina elever i sitt lärande förr och att det inte var lika vanligt 

som nu att elever inte klarade av matematiken.  

 

Som lärare vill jag givetvis att alla ska nå sina mål, att klara gymnasiets matematikkurser på 

avsatt tid och nå de betyg som de önskar, men idag blir det tyvärr inte alltid så. Att inte uppnå 

ett godkänt betyg är en stor besvikelse för den enskilda eleven men också för mig som lärare. 

För mig känns det som ett personligt misslyckande varje gång det händer. Jag har inte räckt 

till för dem. Att så stor andel som nästan 17 procent (Skolverket, 2014c) av våra 

gymnasieungdomar, som skrev det nationella provet i kursen Matematik 1b under 

vårterminen 2014, inte uppnådde ett godkänt betyg talar sitt tydliga språk. Eleverna har inte 

fått den hjälp och det stöd som de har haft laglig rätt till och detta måste naturligtvis åtgärdas. 
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Skolverket skriver i sin rapport Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? att: ”… 

varje kommun måste ha en medveten modell för resursfördelningen, som värderar de lokala 

förutsättningarna och behoven och som följs upp och granskas i förhållande till de insatser 

och resultat som verksamheterna åstadkommer” (Skolverket, 2009a, s.5). I genomgången av 

litteratur angående måluppfyllelse i matematik på gymnasiet förefaller det inte finnas någon 

studie som utgår ifrån SUM-elevers perspektiv inom detta område. Det framstår som om 

majoriteten av de studier som rör elevers måluppfyllelse är internationella studier som 

huvudsakligen bygger på effektforskning. Enligt Håkansson (2011) används vanligtvis 

kvantitativa metoder inom effektforskningen. Då används provresultat för att mäta 

elevprestationer och skattningsformulär eller enkäter för att mäta elevers attityder och 

upplevelser av skolan och undervisningen (Håkansson, 2011). Därför ser jag det som 

intressant att i min undersökning istället använda en kvalitativ metod och genom intervjuer 

söka en djupare insikt om hur SUM-elever ser på resurser som skulle vara önskvärda ur deras 

perspektiv. Jag intresserar mig också för hur dessa elever menar att resurserna skulle kunna 

användas för att utforma undervisningen i matematik på gymnasiet i riktning mot en högre 

måluppfyllelse. Jag vill också öka insikten om hur speciallärare i matematik kan bidra till 

detta och finna sin plats tillsammans med lärare och elever i denna verksamhet. Min 

förhoppning är att denna studie ska vara av intresse för såväl huvudmän och skolledare som 

verksamma matematiklärare och speciallärare på gymnasiet men också i grundskolan. 

Studiens syfte 
Syftet med studien är att genom analys av SUM-elevers upplevelser av grundskolans och 

gymnasiets matematikundervisning få ökad kunskap om vad som påverkar elevernas 

möjligheter att klara matematiken på gymnasiet. 

Forskningsfrågor  
 Hur ser de sju utvalda SUM-eleverna på vad som kan öka respektive minska 

skolmatematikens måluppfyllelse? 

 Hur uppfattar eleverna matematikundervisningens och stödinsatsernas organisation för 

ökad måluppfyllelse på gymnasiet? 

Bakgrund 
Alla elever kan inte få obegränsat med hjälp eftersom skolan har en ändlig mängd 

ekonomiska, pedagogiska, personella och tidsmässiga resurser. Detta förutsätter rader av 

överväganden som måste hanteras genom politiska beslut, administrativa åtgärder och 

bedömningar av experter av olika slag både inom och utanför skolan. Avvägningar måste 

göras mellan individers och gruppers önskemål och resurser som finns till förfogande. 

Användningen av språkliga resurser spelar här en avgörande roll i förhandlingar och beslut 

kring resursfördelning på olika nivåer och det gäller att göra behov synliga såväl bland 

politiska partier i riksdagen som bland kommunpolitiker eller hos rektorn på skolan (Hjörne & 

Säljö, 2013). Detta är något som också lyfts av vårdnadshavare till elever på grundskolan som 

i en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen (2014b) menar att deras engagemang hade 

betydelse för vilket stöd eleverna fick.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) fastställer att det skall finnas elevhälsa för såväl grundskolans som 

gymnasieskolans elever. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen. 
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Förutom medicinska, psykologiska och psykosociala insatser så ska elevhälsan också omfatta 

specialpedagogiska insatser. Det skall finnas tillgång till skolläkare skolsköterska, psykolog 

och kurator samt ”personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 

insatser kan tillgodoses” (SFS 2010:800, 2 kap. § 25). Denna kompetens specificeras inte 

närmare, inte heller vilka yrkesgrupper som kan komma ifråga, vilket därmed lämnas åt de 

olika huvudmännen att tolka. En speciallärare skulle kunna vara ett exempel på en sådan 

yrkesgrupp. I examensbeskrivningen för speciallärarexamen framgår det bland annat att en 

speciallärare ska visa förmåga att på ett kritiskt och självständigt sätt delta i skolans arbete 

med att undanröja hinder och utveckla verksamhetens lärmiljöer. Specialläraren ska också 

kunna leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet mot målet att kunna möta alla elevers 

behov (Umeå universitet, 2013).  

 

De flesta ungdomar mår bra, men stress och psykisk ohälsa har ökat i denna grupp de senaste 

10-20 åren (SOU 2006:77). I slutbetänkandet av Elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) 

framgår det angående elevhälsans personalgrupper: 

 
De ska stödja skolpersonal i deras arbete, utreda enskilda elever i behov av särskilt stöd utifrån 

tvärvetenskaplig kompetens, delta i arbetet med insatser och åtgärder till stöd för dessa barn, följa upp 

och utvärdera sina insatser. Det kan innebära utvecklingsarbete på organisatorisk nivå, programarbete 

kring mobbning, krisberedskap och krisbearbetning, sex och samlevnad och relationer, stresshantering, 

konfliktlösning, ANT, samarbete i arbetslag, handledning och konsultation till enskilda eller grupper av 

lärare, utrednings- och stödarbete med elever och deras föräldrar. (s.49) 

 

Rektor bör se till så att elevhälsans kompetens tillvaratas i ett tidigt skede i arbetet med att 

identifiera elevers behov och anpassa den pedagogiska verksamheten efter dessa. Det kan 

också i vissa fall finnas behov av att ta hjälp av extern specialistkompetens från kommunen, 

landstinget och Specialpedagogiska skolmyndigheten (Skolverket, 2014a).  

 

Faktorer av betydelse för elevernas resultat 
Det är oroande att kunskapsnivån i matematik har sjunkit och genom forskning har olika 

faktorer som kan ha betydelse för elevernas resultat studerats. Faktorer kopplade till såväl 

individen, hemmet, skolan som läraren och undervisningen (Skolverket, 2009b).  

 

Det finns en kultur bland lärare att vilja bli lämnade ifred med sina sätt att förbättra inlärning 

och prestationer hos eleverna. Det finns en mångfald av lösningar och det går nästan alltid att 

finna någon sorts belägg för att just deras sätt att förbättra elevernas resultat fungerar (Hattie, 

2009). Med sin sammanställning av 800 metaanalyser av kvantitativ skol- och 

undervisningsforskning under 15 år presenterar Hattie de nyckelfaktorer som han anser 

påverkar elevers lärande. Med denna metasyntes synliggör han undervisnings och 

lärandeprocesser där samspelet mellan lärare och elever ses som centralt. Hattie har valt att 

dela in påverkansfaktorerna i olika områden. Han belyser såväl elevens, hemmets, skolans, 

lärarens, undervisningens som läroplanernas och särskilda utvecklingsprograms bidrag till en 

ökning av elevernas lärande.  

 

Man bör dock vara medveten om att de studier som Hatties metasyntes bygger på enbart 

kommer från engelskspråkiga och utvecklade länder, framförallt USA, Australien, Nya 

Zeeland och Storbritannien (Håkansson, 2011). En vanlig kritik mot metaanalyser är att de 

kombinerar till synes olikartade studier. Hattie (2009) bemöter kritiken med att alla studier är 

olika och menar att det som är intressant är hur de varierar över de faktorer vi uppfattar som 

viktiga. Annan kritik som framförts är att resultaten från metaanalyser bygger på historiska 

påståenden och kritikerna menar att framtiden inte styrs av det som fungerade igår. Hattie 
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menar dock att läsarna själva får tolka i vilken grad dessa studier påverkar dagens och 

morgondagens skolor. Kritik har också framförts mot att primärstudiernas kvalitet inte ägnas 

speciell uppmärksamhet samt att studier som publicerats i flera källor kan inkluderas flera 

gånger i en metaanalys. Kontextens betydelse betonas också och Håkansson varnar för snabba 

och standardiserade lösningar enbart utgående från den här sortens metaanalyser. 

Metaanalyserna kan däremot bistå med en bred bas av empiriska belägg som på ett medvetet 

sätt bör användas tillsammans med rektorers och lärares professionella bedömningar vid 

fattandet av beslut i utvecklingen av de lokala verksamheterna (Håkansson, 2011). 

 

Den forskning som redovisas nedan belyser faktorer som anses påverka elevers lärande och 

kommer från såväl Hatties (2009) metasyntes, annan internationell och svensk forskning som 

ur Skolverkets och Skolinspektionens skrifter.  

 

De flesta slutsatserna i metasyntesen kan sammanfattas med uttrycket synlig undervisning och 

synligt lärande.  Synlig undervisning och synligt lärande uppstår när själva lärandet är målet 

och elever och lärare arbetar intensivt och engagerat tillsammans. När eleverna får arbeta med 

lagom stora utmaningar och såväl elever som lärare ger och får feedback. Synligt lärande 

innebär också att lärare försöker se lärandet ur elevernas perspektiv för att kunna utveckla sitt 

lärande om den egna undervisningen. Eleverna kan också utveckla ett självreglerat lärande 

genom att utveckla sin självkontroll, självobservation, självbedömning och självreaktion 

(Hattie, 2009). Det är av största vikt att lärare hjälper eleverna att utveckla sin förmåga att lära 

på egen hand. Det är däremot få lärare som övar sina elever i denna konst trots att forskning 

visat att ett självreglerat lärande leder till skolframgångar (Zimmerman, 2002; Håkansson och 

Sundberg, 2012). 

 

Läraren 
Goda relationer mellan läraren och eleven är en stark påverkansfaktor på elevers lärande 

(Hattie 2009; Skolinspektionen, 2009a; Attard 2010). Elever menar att motivationen för 

skolarbetet ökar om läraren engagerar sig i eleverna, försöker inspirera och ger återkoppling i 

lärandet (Skolinspektionen, 2009b). Lärare är inte alltid medvetna om detta utan är mer 

benägna att se brister hos eleven, i elevens attityder och natur, som förklaringar till bristande 

motivation. Dessa faktorer har däremot inte lika stark påverkan på elevernas resultat som 

utvecklandet av goda relationer lärare-elev (Hattie, 2009). Hattie menar att: 

 
Building relations with students implies agency, efficacy, respect by the teacher for what the child 

brings to the class (from home, culture, peers), and allowing the experiences of the child to be 

recognized in the classroom. Further developing relationships requires skill by the teacher – such as 

the skills of listening, empathy, caring, and having positive regards for others. (s.118) 

 

SUM-elever är extra beroende av att relationen med läraren är god. Lärare måste vara 

stöttande och uppmuntrande och ge goda förklaringar för att elever ska vara motiverade 

(Eccles, Feldlaufer & Midgley, 1989). Det är viktigt att läraren är tydlig, till exempel när det 

gäller förklaringar för att elevernas lärande ska öka. Även tydlighet kring lektionernas syfte, 

lärandemål och framgångskriterier är betydelsefulla faktorer. Det är också positivt för 

elevernas utveckling om lärare och skolor ser elevers prestationer som föränderliga och har 

utmanande och lämpligt höga förväntningar på alla elever (Hattie, 2009). När det gäller 

lärares betydelse för elevers skolresultat så menar Hattie att en del lärare har större betydelse 

än andra lärare har: ”…it is teachers using particular teaching methods, teachers with high 

expectations for all students, and teachers who have created positive student-teacher 

relationships that are more likely to have the above average effects on student achievement” 

(s. 126). 
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Eleven 

Det är viktigt att vi är medvetna om att även elevers förväntningar på sig själva och föräldrars 

förväntningar på sina barn påverkar elevers prestationer likväl som lärares förväntningar på 

eleven (se till exempel Hattie, Jenner, Kåräng i Skolverket, 2009b). Elevens uppfattning om 

sin egen förmåga, den matematiska subjektiviteten, är i ständig förändring utifrån den diskurs 

eleven befinner sig i. Elevers självuppfattning kan liknas vid ett rep som är sammanflätat av 

bland annat själveffektivitet, ängslan, prestationsorientering eller lärandeorientering och 

självförtroende (Hattie, 2009).  

 

Elevers uppfattning om sin förmåga påverkas starkt av hur vi lärare ger eleverna återkoppling 

i form av till exempel provresultat, kommentarer till arbeten och betyg (Dweck, 1999; Shute 

2008 och Stiggins, 2010). Självkänsla är inte är något som vi kan ge till en elev genom att 

berömma den för sin höga förmåga. Det är något som vi rustar eleverna för att kunna skaffa 

sig själva genom att lära dem att värdera lärandet högre än att andra uppfattar dem som 

intelligenta. Att uppskatta utmaning och ansträngning och att se misstag som en 

utvecklingsmöjlighet (Dweck, 1999).  Elevernas egen uppfattning om sin förmåga har stor 

betydelse för deras engagemang i sitt lärande. De som tror att de kan utvecklas kommer att 

försöka och därmed också lyckas med detta. Elever som tror att de kommer att misslyckas 

kommer däremot att avstå från utmaningar och därmed inte heller utveckla sina kunskaper 

(Dweck, 1999; Stiggins, 2010). Det är alltså viktigt för ett framgångsrikt lärande att eleven får 

lyckas, och undviker misslyckanden. Detta skulle till exempel kunna undvikas genom att 

eleverna inte behöver göra ett prov förrän läraren bedömer att de uppnått tillräcklig 

kunskapsnivå för att klara det (Brousseau och Linnanmäki i Magne, 2006; Korp, 2011; Harlen 

& Deakin Crick, 2002). 

 

Elever är väldigt bra på att uppskatta sin prestationsnivå. En del har däremot lägre 

förväntningar på sina prestationer än de skulle kunna uppnå, och detta blir ett hinder i 

utvecklingen för dessa elever. Det finns också ett tydligt samband mellan elevers tidigare 

prestationer och kommande prestationer, vilket har visat sig stämma i övergångar mellan olika 

skolstadier. Detta ska dock inte ses som en begränsande faktor eftersom även andra faktorer 

har betydelse för elevers prestationer. Skolan har stora möjligheter att påverka resultaten i 

positiv riktning (Hattie, 2009). 

 

Koncentration, envishet och engagemang samt motivation är andra faktorer som har hög 

påverkanseffekt på elevers resultat (Hattie, 2009). Elever blir motiverade av att känna sig 

kompetenta, ha tillräcklig självbestämmanderätt och meningsfulla mål. Att få feedback på 

prestationer och bekräftelse från andra är också motivationshöjande (Dörnyei, 2001).  

Matematikängslan kan påverka attityden till ämnet eller göra elever oroliga och mentalt 

oorganiserade. De kan också påverkas känslomässigt och känna rädsla (Hattie, 2009). 

Ängslan kan också leda till att elever undviker matematikämnet och därför inte kan göra bra 

ifrån sig. Om de får hjälp med sina inlärningssvårigheter så minskar däremot 

matematikängslan och elevernas prestationer har möjlighet att öka (Ma, 1999). 

 

Elevens personlighet är däremot en av de faktorer som har en väldigt låg påverkansfaktor på 

elevernas prestationer. Det har inte heller framkommit några belägg för att skillnader mellan 

pojkar och flickors kunskaper i sig skulle leda till skillnader i skolprestationer. Skillnaderna 

inom grupperna pojkar respektive flickor är större än skillnaderna mellan könen (Hattie, 

2009).  
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Nyckeln till att kunna påverka sin egen förmåga är att eleven är öppen för nya erfarenheter 

och villig att anstränga sig och investera i sitt lärande. Dessa faktorer kan påverkas genom 

hela elevens liv, i hemmet såväl som i förskolan och under hela skolgången (Hattie, 2009). 

Uppgiftsdiskursen är en sorts undervisningsdiskurs för matematikämnet där undervisningen 

liknas vid en resa med tiden som ramfaktor. Eleven kan antingen vara med, vara före eller på 

efterkälken och den hastighet eleverna har att förhålla sig till beror på mängden uppgifter och 

den tid som finns till förfogande (Mellin-Olsen, 1991). Om en elev kommit in i en ond cirkel 

av besvikelser och matematikmisslyckanden så är det didaktiska kontraktet mellan läraren och 

eleven (Brousseau i Magne, 2006) en viktig del i att återupprätta elevens självkänsla. 

Kontraktet bygger på att eleven vill lyckas med sin ansträngning att lära, vill samarbeta och ta 

emot den hjälp som erbjuds från en empatisk och kompetent lärare för att komma över sina 

matematiksvårigheter (Magne, 2006). Wedege och Skott (2006) använder termen didaktiskt 

kontrakt som en metafor för de outtalade och uttalade regler som styr det sociala och 

matematiska samspelet i ett klassrum.  

Skolan 

Skillnaden mellan olika skolor har visat sig ha marginell effekt på elevers skolprestationer. En 

av de största effekterna inom skolan är klassrumsklimatet, och den viktigaste faktorn för ett 

positiv klassrumsklimat är sammanhållningen i klassrummet: en känsla av att alla, elever och 

lärare, arbetar i riktning mot ett ökat lärande. Elevernas studiero och kamraterna visar sig 

också ha stor påverkan på resultaten. En kamrat kan till exempel ge förklaringar och 

feedback, social jämförelse och känslomässigt stöd samt att vara någon att bolla sina tankar 

mot för att utveckla tänkandet (Hattie, 2009). 

 

Elevernas kunskapsutveckling i matematik påverkas av många faktorer på olika nivåer inom 

skolans organisation. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling av lärare och 

annan skolpersonal och samarbete mellan klassrumsundervisningen och 

specialundervisningen (Lundberg & Sterner, 2009).  

 

I Lgr 11 kan man läsa att ”För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 

perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan 

samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till” (Skolverket, 2011b, s. 16). 

Det framgår också att läraren i detta samarbete särskilt ska uppmärksamma elever i behov av 

särskilt stöd. För att elever som har haft stödåtgärder på grundskolan även fortsättningsvis ska 

få den stöttning de har behov av när de kommer till gymnasiet så är det viktigt att det finns väl 

fungerande system för överföring av information mellan grundskolan och gymnasieskolan 

(Skolinspektionen, 2009b). Internationell skolforskning visar att elever med särskilda 

utbildningsbehov upplevde en bättre kontinuitet i sin studieplan vid övergången från år sex till 

år sju än andra elever, tack vare tidiga och individuella överföringsprocesser (Evangelou, 

Taggart, Sylva, Melhuish, Sammons & Siraj-Blatchford, 2008). 

 

Effekten av gruppstorlek i skolan är i regel liten. De effekter som framkommit i studier som 

stöder mindre klasstorlekar är främst knutna till arbetsrelaterade förhållanden för lärare och 

elever. De studier som inte stöder mindre klasstorlekar visar på små effekter på elevernas 

lärande (Hattie, 2009). En minskning av klasstorleken från 25 till 15 elever ger små effekter 

eftersom lärare i små klasser inte utnyttjar fördelarna med att ha en liten grupp utan använder 

samma undervisningsmetoder som de gör i stora klasser (Finn i Hattie, 2009). Hattie menar 

att det är svårt att hitta forskning som studerar om klassrumserfarenheterna är annorlunda i de 

mindre än i de större klasserna. Håkansson och Sundberg (2012) lyfter å sin sida fram resultat 

av forskning som studerar gruppstorlekens betydelse för processerna i klassrummet. De menar 



   

7 

 

bland annat att minskad klasstorlek leder till att lärare får bättre kunskaper om eleverna, mer 

tid för planering och bedömning samt genomför en mer flexibel och spännande undervisning. 

Andra generella effekter av minskade klasstorlekar är att stressnivåerna i undervisningen blir 

lägre och att läraren har lättare att leda undervisningen och uppmärksamma varje elev mer 

individuellt. Studier visar också att elever med utländsk bakgrund och elever som är 

missgynnade ur ett socioekonomiskt perspektiv presterar bättre i mindre klasser. Även 

lärarens kompetens är avgörande för om det är gynnsamt för en elev att gå i en mindre klass 

(Håkansson & Sundberg, 2012).  

 

Nivågruppering har generellt sett låga effekter på elevers inlärning. Grupper med 

lågpresterande elever skulle däremot kunna få vinster av nivågrupperingen om de mötte en 

mer stimulerande och utmanande undervisning och undervisades av välutbildade lärare, vilket 

forskning visat att de inte gör idag (Hattie, 2009). Om eleverna tillhör en heterogen grupp 

under större delen av sin skoldag så kan däremot nivågruppering i ett eller två ämnen vara 

verkningsfullt. Detta under förutsättning att eleverna har särskilda behov och kraftigt 

minskade färdigheter i förhållande till målen och den ordinarie undervisningen (Håkansson & 

Sundberg, 2012).  

Undervisningen 

Vad som allmänt sett kan betecknas som kvalitativt god undervisning är beroende av sociala, 

kulturella och politiska sammanhang. Det finns dock ett antal grundläggande principer för god 

undervisning som över tid vuxit fram inom forskningen. Att i undervisningssituationen ta 

hänsyn till elevers utvecklingsbehov och balansera innehållet mot pedagogiska och 

psykologiska aspekter, samt att använda strategier för att inspirera och utmana elever till 

självständigt och kreativt lärande (Håkansson & Sundberg, 2012). 

 

Arbetet med elever som befinner sig i svårigheter är en av de viktigaste uppgifterna för 

skolan. Skolan arbetar alltför sällan förebyggande för att elever ska slippa hamna i svårigheter 

och uppleva misslyckanden. En proaktiv (förebyggande) verksamhetskultur skulle vara att 

föredra (Nilholm, 2012; Skolinspektionen, 2009b). Det specialpedagogiska området angår alla 

lärare, eftersom alla som arbetar inom skolan ska delta i det förebyggande arbetet. I detta 

arbete ingår också att hålla en hög kvalité på verksamheten och, på ett sätt som inte pekar ut 

eleverna, stötta de som skulle kunna vara i riskzonen för att hamna i svårigheter. Det är viktigt 

att se elever som olika individer med olika behov. Med ett gott förebyggande arbete minskar 

andelen elever som behöver extra stöd. Skolor bör däremot inte se användandet av tester och 

kartläggningar, för att tidigt upptäcka brister hos elever, som ett förebyggande arbete. Detta 

förfarande leder till att elever tidigt klassificeras som avvikande och bör klassificeras som ett 

åtgärdande arbete (Nilholm, 2012).  

 

Den generellt sett viktigaste påverkansfaktorn på elevernas resultat inom undervisningen är 

enligt Hattie (2009) tillhandahållandet av formativ bedömning, som innehåller många olika 

typer av återkoppling (feedback). Vad är då egentligen formativ bedömning? Olika 

definitioner har föreslagits genom åren allt sedan begreppet användes för första gången 1967 

av Michael Scriven. På senare tid har formativ bedömning oftare använts för att referera till 

en sorts instrument för bedömning snarare än en process som kan hjälpa till att förbättra 

undervisningen (Wiliam, 2013). Wiliam menar att:  

 
Bedömning fungerar formativt när bevis för elevernas prestationer tas fram, tolkas och används av 

lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som förmodligen blir 

bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om bevis inte hade funnits. (s. 58) 
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När information om elevernas prestationer samlas in så måste det, helst innan man samlar in 

den, vara tydligt och klart vad informationen ska användas till (Wiliam, 2013). Wiliam 

presenterar fem ”nyckelstrategier” för formativ bedömning anpassat efter Leahy, Lyon, 

Thompson & Wiliam, 2005: 
 

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg. 

2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter, och inlärningsupp- 

gifter som tar fram belägg för lärande. 

3. Ge feedback som för lärandet framåt. 

4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra. 

5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. (Wiliam, 2013, s. 61) 

 

Elever som har lärare som utgår från elevernas erfarenheter och kunskaper i undervisningen 

lär sig mer. Studier har visat att bedömning för att anpassa undervisningen i många fall 

dubblerade hastigheten i elevers lärande (Skolinspektionen, 2009a; Wiliam, 2013).  

 

Det är betydelsefullt att både elever och lärare ställer sig frågorna: Vart är jag på väg? (Vilka 

är målen?), Hur går det för mig? (Vilka framsteg gör jag mot målen?) och Vilket är nästa 

steg? (Vilka aktiviteter leder till större framsteg?). Feedback ska fylla gapet mellan den 

nuvarande och den önskade förståelsen. Feedback kan ges på olika nivåer; uppgiftsnivå, 

processnivå, självregleringsnivå och självnivå och kommer att ha olika effekt beroende på 

vilken nivå den ges (Hattie & Timperley, 2007). Mycket av den feedback elever får för inte 

lärandet framåt. Viss feedback kan till och med vara kontraproduktiv. Det viktigaste med 

feedback är att den är fokuserad och relatera till lärandemål och inte leder till känslomässiga 

reaktioner. Den ska istället leda till tänkande och generera mer arbete för den som får 

feedbacken än för den som ger den (Wiliam, 2013).  

 

Det är också viktigt att läraren, som ger feedback till eleven tänker på hur eleven kommer att 

höra, känna och förstå den (Brookhart, 2007/2008; Stiggins, 2010). Läraren bör ta så många 

tillfällen som möjligt i akt att ge elever positiva besked om hur det går i förhållande till 

lärandemålen. Det är också viktigt att läraren på ett användbart sätt ger tips om hur arbetet kan 

utvecklas vidare mot målen. Den mest användbara feedbacken beskriver kvalitéerna i elevens 

arbete eller de metoder och processer som eleven använt i sitt arbete. På detta sätt kan också 

elevens självreglerande lärande utvecklas (Brookhart, 2007/2008).  

 

Elever som får se sina framsteg i lärandet, helst genom självkontroll men också med hjälp av 

läraren, kommer att öka sin självtillfredsställelse och tron på sin egen förmåga och därmed 

också öka sin motivation (Schunk, 1983). ”Mastery learning” (Hattie, 2009, s. 170) är en 

metod med hög påverkansfaktor på elevers inlärning, som går ut på att eleven får 

undervisning i små tydliga steg och inte går vidare förrän ett moment behärskas. Metoden 

kännetecknas också av att eleverna samarbetar och får frekvent feedback på sitt lärande. 

Något som också är utmärkande för Mastery learning att inlärningen är konstant men att tiden 

kan variera, till skillnad från vanlig undervisning där tiden ofta är konstant, medan inlärningen 

varierar. Effekterna av att testa av kunskaperna i små steg har visat sig vara särskilt starka hos 

elever med lägre förmåga (Kulik & Kulik i Hattie, 2009). 

 

Svensk forskning har visat att det skulle vara gynnsamt för elevers matematikutveckling om 

undervisningen förändrades från individuellt arbete i böckerna mot en mer lärarledd 

målinriktad undervisning. En undervisning med gemensamma aktiviteter och där matematiska 

samtal står i fokus skulle vara önskvärd (Lundberg & Sterner, 2009). Idag sker den vanligaste 

kommunikationen i klassrummet mellan eleven och läromedlet. Ett gemensamt språk behövs 
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för att begreppen ska kunna kommuniceras och den viktigaste kommunikationen för 

begreppsutvecklingen är den mellan läraren och eleven, enskilt eller i grupp (Löwing, 2008). 

Samarbetsinriktat lärande är också mer effektivt än individuellt lärande och forskning har 

visat att den största effekten kommer i samspelet mellan elever och lärare eller mellan elever. 

Samarbetet leder till att eleverna får ett ökat intresse för matematiken och förbättrar sin 

förmåga att lösa problem vilket i sin tur leder till ökade kunskaper och djupare förståelse 

(Hattie, 2009; Håkansson & Sundberg, 2012). 

 

När det gäller samundervisning, att två lärare arbetar tillsammans i samma klassrum, så finns 

det få studier om effekterna av detta, vilket kan bero på avsaknaden av detta arbetssätt i våra 

skolor. De få studier som finns visar på låga effekter på elevers lärande (Hattie, 2009). I sin 

studie av förändringsarbetet på Nossebro skola i Essunga kommun visar Persson och Persson 

(2012) däremot på ett gott exempel där lärare och andra yrkesgrupper arbetar tillsammans i 

klassrummen med eleverna. Särskilda undervisningsgrupper och nivågruppering har lagts ner 

till förmån för ett inkluderande arbetssätt vilket medfört att fler elever har lyckats bättre i 

skolan. Samundervisning av elever i behov av särskilt stöd har visat sig öka möjligheten att 

tillvarata lärarnas specifika kompetenser enligt Håkansson och Sundberg (2012). 

Samundervisning leder också till att elever får mer uppmärksamhet från lärare, i och med 

högre lärartäthet och större flexibilitet när det gäller schemaläggning och grupperingar av 

elever. Detta skapar i sin tur förutsättningar för ett ökat lärande hos eleverna. 

 

Olika former av stöd 
Skolinspektionens (2014a) granskning visar bland annat på vikten av att rektorer får igång 

skolans kvalitetsarbete där undervisningen och nya former för stöd utvecklas. År 2014 kom 

ett nytt tillägg i Skollagen (SFS 2010:800): 

 
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från 

lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det 

kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven 

skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen… (3 

kap. § 5a) 

 

Extra anpassningar kan till exempel vara att en elev får hjälp med att strukturera upp sin 

skoldag, får extra tydliga instruktioner eller stöd för att komma igång med arbetet. Det kan 

också vara särskilda läromedel eller utrustning men också enstaka specialpedagogiska insatser 

av exempelvis en speciallärare som under en kortare tid, till exempel två månader, arbetar 

tillsammans med eleven (Skolverket, 2014a).  Rektor ska underrättas om det befaras att en 

elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd getts i form av 

extra anpassningar. Detta gäller också om det finns särskilda skäl att anta att extra 

anpassningar inte skulle vara ett tillräckligt stöd. Rektor ska då se till att ett eventuellt behov 

av särskilt stöd skyndsamt utreds och att samråd sker med elevhälsan, om det inte är 

uppenbart obehövligt (SFS 2010:800). Utredningen ska ge underlag för att avgöra varför 

eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka stödinsatser som behövs (Skolverket, 

2014a). ”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges 

sådant stöd” (SFS 2010:800, 3 kap. § 8).  
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Tidiga och ändamålsenliga stödinsatser kan vara nödvändiga för att alla elever ska ha 

förutsättningar att nå målen, men:  

 
Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in är det viktigt att skolan har sett över hur organisationen 

omkring eleven ser ut. Det kan bland annat ske genom att se över hur resurser fördelas, vilka 

pedagogiska metoder som används, hur den aktuella elevgruppen fungerar och hur elevens lärmiljöer är 

organiserade. (Skolverket, 2014a, s. 10) 

 

Forskning visar också att det, för individens möjlighet att delta i samhället, är viktigt att 

undervisning organiseras och drivs av en anda av att kunskap och lärande är möjligt för alla 

(Håkansson & Sundberg, 2012). Det är huvudmannen som är ansvarig för att Skollagen (SFS 

2010:800) följs och därför bör huvudmannen regelbundet förvissa sig om att rektor har 

tillräckliga resurser för att kunna följa Skollagens bestämmelser om extra anpassningar och 

särskilt stöd (Skolverket, 2014a). 

  

I Skollagen (SFS 2010:800) står det vidare att:  

 
Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå 

vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och 

elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. (3 kap. § 9) 

 

För att man på ett bra sätt ska kunna anpassa de pedagogiska förutsättningarna efter elevens 

behov måste eleven vara delaktig i de samtal där åtgärdsprogrammen utarbetas. Även 

föräldrars aktiva deltagande vid utarbetandet av åtgärdsprogrammen är en viktig förutsättning 

för att arbetet med åtgärdsprogrammen ska bidra till måluppfyllelsen (Asp-Onsjö, 2006).  

 

Rektor bör i sin tur se till så att det finns tillräckliga resurser och om möjligt omprioritera 

resursfördelningen för att tillgodose elevernas behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Ibland är det inte tillräckligt att omprioritera befintliga resurser för att uppfylla alla elevers 

behov och då kan rektor behöva begära mer resurser av huvudmannen. Det är viktigt att såväl 

huvudmannen som rektor har väl fungerande rutiner för detta kvalitetsarbete (Skolverket, 

2014a).  

 

Den vanligaste formen av stöd på gymnasiet är så kallade stugor dit elever kan gå vissa tider 

för att få hjälp med sina studier. Fördelen med denna stödform är att den inte upplevs 

stigmatiserande eftersom också elever som strävar mot högre betyg går dit för att få hjälp. 

Nackdelen är att stödet är svårt att överblicka eftersom eleverna själva söker sig dit. Skolorna 

erbjuder däremot alltför standardiserade former av stöd. För att ge alla elever optimala 

förutsättningar för sitt lärande är det viktigt att stödinsatserna är flexibla (Skolinspektionen, 

2009b). Även Hatties (2009) studie visar att mångsidiga insatser är gynnsamt för elever i 

behov av särskilt stöd. Forskning visar också på att ”det särskilda stödet till elever är mer 

bristfälligt i gymnasieskolan än i grundskolan” (Skolinspektionen, 2009b, s. 26). Elever som 

hoppat av sina gymnasiestudier pekar på att det stöd de fått inte motsvarat behoven, att det 

kommit för sent, inte varit tillräckligt omfattande eller till och med uteblivit. Det är också 

ovanligt att skolor utnyttjar den möjlighet som finns att differentiera elevers undervisningstid 

för att underlätta möjligheten att nå målen. Skolorna behöver också utveckla sina metoder att 

utreda enskilda elevers behov, samordningen av stödet och formerna för att utvärdera hur 

verksamma insatserna varit (Skolinspektionen, 2009b): ”Avvägningen mellan förebyggande 

insatser inom den ordinarie undervisningen och det särskilda stödets utformning framstår som 

en viktig del i en sådan analys” (s. 27). 
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Motivation och ansvar 
När man är motiverad så vet man vad man vill uppnå och gör allt för att uppnå detta. Jenner 

(2004) framhåller att: ” motivation inte är en egenskap hos individen, utan en följd av de 

erfarenheter man gjort och det bemötande man får” (s. 9). Minnen och känslor av liknande 

aktiviteter styr enligt Expectancy-Value Theory (Förväntan-värde teorin) elevers 

förväntningar och tro på sin förmåga. Dessa förväntningar kommer tillsammans med det 

värde som eleven tillskriver aktiviteten eller resultatet av aktiviteten att påverka elevens 

motivation och kommande prestationer (Wigfield & Eccles, 2000). Det är också viktigt att 

elevens mål inte är för lågt eller för högt ställda. Målen ska vara lagom utmanande så att 

eleven också själv tror att de är möjliga att uppnå, för att eleven ska fortsätta att vara 

motiverad och engagerad (Shute, 2008).  

 

Förutom att tron på det egna kunnandet har ett starkt samband med elevers motivation, så 

ökar motivationen om eleverna tror att de kommer att få användning för sina kunskaper. 

Elevernas vilja att engagera sig i skolarbetet ökar också om lektionsaktiviteterna upplevs som 

intressanta och roliga eller om målet med aktiviteterna åtminstone har integrerats med elevens 

eget mål. Det vill säga om eleven har hög grad av inre motivation. Elever med inre 

motivation, är självbestämmande, och utför aktiviteter för att de är intressanta i sig, vilket 

leder till att de anstränger sig mer och därför också lär sig mer. Elever med yttre motivation 

gör en aktivitet för att uppnå andra mål som exempelvis bra betyg. Det är mer gynnsamt för 

elevers lärande om elever har lärandemål istället för prestationsmål. Elever med lärandemål, 

som vill behärska ämnet, har visat sig vara mer motiverade och upplevde också att de lärde 

sig mer än elever som hade prestationsmål och bara ville prestera bättre än andra, eller i alla 

fall inte sämre (Palm, Sullivan-Hellgren & Winberg, 2010).  

 

Elevers möjlighet att påverka och ta ansvar för sina studier är en viktig faktor för elevers 

studieframgångar (Skolinspektionen (2009b).  I en analys av Skolverket (2010) framkommer 

det att rektorerna inte ser några svårigheter med att utröna vilka elever som har behov av stöd, 

utan problemet ligger i att omsätta elevens behov i en lämplig stödinsats. Rektorerna 

framhåller också att det största problemet är att eleverna inte tar emot det stöd som erbjuds. 

Detta gäller främst den öppna stödundervisning (så kallad mattestuga, studio eller dylikt) som 

är en vanlig stödform inom gymnasieskolan. Rektorerna ser elevers bristande motivation som 

en anledning till att eleverna inte deltar i stödet men det föreligger en osäkerhet hos dem kring 

vems ansvar det är att elever brister i motivation. Vissa skolor kräver att eleverna ska vara 

motiverade medan andra arbetar för att öka elevernas motivation. Enligt Lgy 11 är det skolans 

uppgift att utveckla elevers ansvarstagande och positiva inställning till lärande (Skolverket, 

2011a). 

 

Dåligt självförtroende och att eleven inte vill utmärka sig som den som behöver särskilda 

stödinsatser är andra möjliga orsaker till att eleven inte tar emot erbjudet stöd. 

Gymnasieskolors vana att dela ut IG-varningar (F-varning idag, mitt tillägg) kan bidra till att 

förstärka elevers syn på sig själv som lågpresterande och minska elevers motivation. Detta är 

därför inte ett lämpligt sätt att ta det informationsansvar som skolan har för att informera 

eleverna om sin kunskapsutveckling. Skolor flyttar också över sitt ansvar på eleverna när de 

uppmanas att själv kontakta lärare för att kompensera ett icke godkänt betyg, eller förutsätts 

söka upp och ta del av skolans stödutbud. På så sätt riskerar eleverna att utsättas för högre 

krav på ansvarstagande än de klarar av (Skolverket, 2010). Skolinspektionen (2009b) belyser 

också denna paradox: att skolor ibland lämnar över ansvaret för att söka stöd till elever som 

många gånger behöver stöd för att utveckla sitt ansvarstagande. 
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Elevers frånvaro är ofta ett tecken på att de har svårigheter i sina studier. Det är därför viktigt 

att skolor följer upp och utreder frånvaron (Skolinspektionen, 2009b). I en studie av Karlberg 

och Sundell (2004) dras slutsatsen att ”skolk ska betraktas som en markör för en generell 

asocial karriär” (s. 5) Det visade sig att skolkande elever hade sämre relation till sina föräldrar 

och oftare umgicks med normbrytande kamrater. Författarna anger att det finns få 

vetenskapliga utvärderingar angående skolors arbete mot skolk men menar att det är 

betydelsefullt med tidiga insatser. 

Vetenskapliga utgångspunkter 
Socialkonstruktionism är en term som framför allt används av psykologer. Det finns ingen 

enskild ståndpunkt som kan beskriva ett socialkonstruktionistiskt ställningstagande (Burr, 

2003). Till socialkonstruktionismen räknas de angreppsätt som innefattar ett eller flera av 

följande huvudantaganden: 

 En kritisk hållning till våra förutfattade meningar och antaganden om världen och oss 

själva.  

 De sätt som vi vanligtvis förstår världen, de kategorier och begrepp vi använder när vi 

beskriver den, är historiskt och kulturellt betingade. Vårt sätt att förstå är inte bättre än 

andra sätt. 

 Vår nuvarande förståelse av världen skapas i sociala processer genom det dagliga 

samspelet människor emellan, där bland annat språket spelar en viktig roll. 

 Varje sätt att förstå världen leder till olika mänskliga handlingar: vad som är tillåtet att 

göra och hur man behandlar andra (Gergen i Burr, 2003). 

 

En socialkonstruktionist vill inte stänga in människor i personligheter eller identiteter som är 

begränsande för dem. Eftersom den sociala världen är en produkt av sociala processer så kan 

det enligt socialkonstruktionismen inte finnas något inre väsen i människor som gör dem till 

vad de är. Det är i de dagliga mötena och samtalen människor emellan som vår syn på världen 

kontinuerligt skapas och omskapas. Det finns inte heller något som kan benämnas objektiva 

fakta. All kunskap har sitt ursprung i att man ser på världen ur ett eller annat perspektiv och 

tjänar vissa syften mer än andra. Kunskap är inte heller något som en människa har eller inte 

har utan något som människor skapar tillsammans. Inlärningssvårigheter ses inte som ett 

tillstånd hos individen utan uppstår enligt socialkonstruktionismen i samspelet mellan barnet, 

dess lärare och andra (Burr, 2003). 

 

I den här studien har jag haft en socialkonstruktionistisk ansats i den mening att jag har 

försökt förhålla mig kritisk till sådant som jag tar för givet när det gäller att förstå världen. 

Detta gäller såväl mina tolkningar av det jag upplevt i mötet med de elever jag intervjuat som 

i mötet med den litteratur jag läst. Jag menar också att det är genom elevens upplevelser i 

möten med bland annat lärare, klasskamrater och matematiken som eleven skapar sitt sätt att 

se på sig själv i förhållande till matematiken och matematikundervisningen. Hur de ser på vad 

de kan och inte kan och hur de ser på det som varit och hur de skulle vilja att det var. Detta 

skapande har också skett i mötet mellan mig och eleven i intervjusituationen där vi båda 

reflekterat och konstruerat en förståelse av elevens upplevelser. 

 

I arbetet med den här studien har jag också delvis utgått från en fenomenologisk infallsvinkel 

i och med att jag intresserat mig för elevernas upplevelser av den matematikundervisning de 

mött och försökt tolka innebörden av det som sagts och hur det har sagts (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Fenomenologin ses enligt Denscombe (2009) som ett förfarande som 
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bland annat betonar subjektivitet snarare än objektivitet, beskrivning framför analys och 

tolkning snarare än mätning. Han menar också att fenomenologisk forskning generellt sett har 

att göra med människors ”uppfattningar eller åsikter, attityder och övertygelser, känslor och 

emotioner” (Denscombe, 2009, s. 109). ”Fenomenologin är inte primärt intresserad av 

orsaksförklaringar, utan försöker istället ge en beskrivning av de involverades 

förstahandsupplevelser av saker och ting” (Denscombe, 2009, s. 110). Jag har samlat in 

elevernas beskrivningar av och uppfattningar om den matematikundervisning de fått och de 

känslor de haft i mötet med matematiken. I enlighet med ett fenomenologiskt förhållningssätt 

försöker jag inte finna orsakerna till elevernas upplevelser, utan istället identifiera elevernas 

uppfattningar om vilka orsaker som kan finnas till att de inte uppnår godkända resultat i 

matematik på gymnasiet (Denscombe, 2009).  

  

Hermeneutiska forskare är intresserade av tolkningen av mening. Inom hermeneutiken anses 

också mänskligt liv och mänsklig förståelse vara kontextuell. Med det menas att kunskaper 

inte med nödvändighet är överförbara från en situation till en annan. Enligt hermeneutiken 

finns det alltså inte någon förutsättningslös förståelse utan uttolkaren påverkas av sina tidigare 

erfarenheter. När det gäller hermeneutisk meningstolkning så är det ingen metod som 

tillämpas stegvis utan generella principer som vuxit fram ur traditioner av texttolkning. 

Tolkningen består av en ständig process mellan helheten och delarna, den hermeneutiska 

cirkeln, vilken leder till en allt djupare förståelse av meningen. Tolkningen avslutas när ett 

inre sammanhang utan logiska motsättningar har utkristalliserat sig. En vanlig kritik mot 

intervjuanalyser brukar vara: ”Olika uttolkare hittar olika innebörder i samma intervju” 

(Denscombe, 2009, s.227). Detta är inte något problem ur ett hermeneutiskt perspektiv 

eftersom en analys av en intervju anses kunna ge många olika tolkningar som alla är lika 

berättigade. De antaganden som uttolkaren gör präglar de frågor som ställs och detta 

bestämmer till viss del den följande analysen. Därför är det viktigt att de belägg och argument 

som ingår i tolkningen tydligt redovisas så att den kan värderas av andra (Denscombe, 2009). 

 

Hermeneutiken har också inspirerat mig i mitt arbete. I den hermeneutiska traditionens anda 

har jag försökt tolka innebörden av det som sagts och hur det har sagts. I tolkningen av 

meningen har jag också försökt att lyssna bakom uttalandena för att inte bara uppfatta det 

konkreta och uppenbara utan också försöka förstå innebörden i det sagda. Som grund för 

tolkningen ligger mina erfarenheter som matematiklärare på gymnasiet i snart 25 år 

tillsammans med den tidigare forskning jag studerat och de upplevelser jag haft under drygt 

ett års studier på speciallärarprogrammet. Min förförståelse och mina förväntningar har 

naturligtvis påverkat mina tolkningar och gjort mig till medskapare av de tolkade meningarna 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). Det är därför min avsikt att 

försöka tydliggöra belägg och argument som ligger till grund för mina tolkningar för att 

läsaren ska ha möjlighet att bedöma värdet av dessa. 

 

Jag har också utgått ifrån en epistemologisk föreställning om kunskap där datainsamlingen 

och analysen ses som en intim process där kunskap samlas in och konstrueras utgående från 

elevernas berättelser (Kvale & Brinkmann, 2009). SUM-elevernas berättelser om sina 

upplevelser av grundskolans och gymnasiets matematikundervisning har i enlighet med 

studiens syfte och i relation till redovisade teorier och forskning framför allt analyserats med 

avseende på vad som påverkar elevernas möjlighet att klara matematiken på gymnasiet.  

 



   

14 

 

Metod 
Under rubriken Urval redogörs för på vilka grunder den skola och de elever som deltagit i 

studien valdes ut samt hur huvudkraven för de forskningsetiska principerna har beaktats i 

studien. Den undersökningsmetod som valts och en beskrivning av det material som har 

använts vid genomförandet av studien presenteras under rubriken Datainsamlingsmetod. 

Under rubriken Procedur beskrivs hur jag praktiskt gått tillväga vid insamlandet av 

undersökningsmaterialet. Information om de intervjuade elevernas matematikerfarenheter 

redovisas under rubriken Kontext. Avslutningsvis redovisas hur det insamlade materialet har 

bearbetats i för att besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte under rubriken 

Databearbetning. Här har jag också försökt förtydliga hur framtagande, tolkning och analys 

av empiriska data har gjorts med de vetenskapliga utgångspunkterna som grund och hur dessa 

data sedan har analyserats och värderats i relation till redovisad forskning. 

 

Urval 
I en av Skolverkets studier (2014d) framgår det, vilket tidigare redovisats, att elevernas 

resultat på gymnasieskolans första kursprov i matematik inte står i proportion till deras 

slutbetyg i årskurs 9. Enligt aktuell statistik klarade endast något över 83 procent av eleverna 

det nationella provet i kursen Matematik 1b på gymnasiet under vårterminen 2014 

(Skolverket, 2014c). En kommunal gymnasieskola med elever som klarat matematiken på 

grundskolan men inte den första matematikkursen på gymnasiet valdes därför ut som föremål 

för studien. Denna skola ligger i en kommun i glesbefolkad region (SKL:s definition 2011) i 

norra Sverige.  

 

Sju elever på den valda gymnasieskolan uppfyllde kriterierna: elever som kommit in på 

gymnasiet direkt från grundskolan med godkända betyg i ämnet matematik, men inte klarat 

kursen matematik 1b på utsatt tid (under sitt första gymnasieår) och samtliga sju elever deltog 

i studien. Eleverna kommer från tre olika gymnasieprogram: estetiska programmet, 

ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet och de är alla över 16 år. Såväl 

flickor som pojkar finns med i undersökningsgruppen och de kommer fortsättningsvis att 

benämnas med de fingerade namnen: Sara, Anna, Simon, Madelene, Marie, Ida och Eric. 

 

Vid genomförandet av studien har det grundläggande individskyddskravets fyra allmänna 

huvudkrav för forskning följts enligt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informations- och samtyckeskravet har beaktats i och med att eleverna har tillfrågats om de 

vill delta i studien samt att de och elevernas vårdnadshavare har informerats om studiens syfte 

och elevens roll i studien. De har också informerats om att eleven när som helst är fri att 

avbryta sitt deltagande (bilaga 1 och 2). Kravet om konfidentialitet har tillgodosetts genom att 

de intervjuade eleverna har avidentifierats och den klass, skola och kommun som skolan 

tillhör inte heller kommer att kunna identifieras. De inspelade intervjuerna kommer att 

hanteras konfidentiellt och förstöras så fort detta är formellt möjligt. Nyttjandekravet har 

också beaktats eftersom materialet endast kommer att användas för forskningsändamål utifrån 

de överenskomna villkoren. 

 

Datainsamlingsmetod 
För att besvara mina forskningsfrågor valde jag att göra en kartläggande undersökning med 

personliga kvalitativa semistrukturerade livsvärldsintervjuer som metod då studien syftar till 

att undersöka elevernas erfarenheter, uppfattningar och känslor kring 

matematikundervisningen (Bryman, 2011; Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009). En 
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semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har en uppsättning allmänt utformade frågor 

och sedan kan ställa nya uppföljande frågor till det svar som informanten lämnar (Bryman, 

2011).  

 

Ur ett fenomenologiskt perspektiv kan en kvalitativ intervju bland annat förklaras som att man 

utifrån tolkningar av intervjupersonens beskrivningar av fenomenen skapar en beskrivning av 

den intervjuades livsvärld (världen som den direkt upplevs av den enskilde i vardagslivet). 

Genom att registrera och tolka det som sägs, och hur det sägs försöker man täcka både 

faktaplanet och meningsplanet. Fokus i intervjun ligger inte på allmänna åsikter utan på 

specifika situationer och händelser. Intervjuaren har inte färdiga kategorier och 

tolkningsscheman utan är mottaglig för vad som sägs under intervjun och strävar efter att 

bortse från egna teorier. Öppna frågor används för att rikta fokus mot forskningsämnet och i 

intervjusituationen skapas kunskap i samspelet mellan intervjuaren och den som intervjuas 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

En intervjuguide är ett slags manus som strukturerar en intervjus förlopp (Kvale & 

Brinkmann, 2009). När jag utarbetat intervjuguiden (bilaga 3) har jag tagit hänsyn till, såväl 

en tematisk dimension, för att kunna besvara mina frågeställningar, som en dynamisk 

dimension enligt Kvales och Brinkmanns (2009) rekommendationer. Den dynamiska 

dimensionen syftar till att interaktionen med intervjupersonen ska bli så gynnsam som möjligt 

och upplevelser och känslor komma till ytan. För att få en uppfattning om hur eleverna ser på 

vad som kan öka respektive minska måluppfyllelsen i matematik fick eleverna frågor om sina 

upplevelser av matematikundervisningen på högstadiet och gymnasiet. De fick också berätta 

om det som de ansåg varit avgörande för att de klarade matematiken på högstadiet respektive 

inte klarade den på gymnasiet. Frågor angående undervisningsgruppens storlek, lärartäthet 

samt det stöd som funnits för eleverna och deras klasskamrater på högstadiet respektive 

gymnasiet ställdes för att klargöra elevernas bakgrund eftersom förståelse enligt 

hermeneutiken är kontextuell. Slutligen har eleverna fått berätta om hur de anser att en 

idealisk organisation av matematikundervisningen på gymnasiet skulle kunna se ut samt 

vilken hjälp de hade velat ha med matematiken på gymnasiet. 

 

Procedur 
För att tidigt kunna identifiera och söka upp de elever som ingick i urvalsgruppen så 

kontaktades de lärare på den aktuella gymnasieskolan som undervisade åk 1 redan i slutet av 

vårterminen 2014. Det var sju elever på skolan som passade in på beskrivningen och sex av 

dessa informerades och tackade ja till att delta i studien redan under vårterminen. Den sjunde 

eleven tackade ja till deltagande under början av höstterminen 2014. Vid höstterminens början 

informerades eleverna ännu en gång både muntligt och skriftligt (bilaga 1) om studiens syfte 

och premisserna för elevernas deltagande. Informationsbrev till vårdnadshavarna (bilaga 2) 

skickades hem med eleverna i samband med detta och tid och plats för intervjuerna avtalades. 

 

Innan elevintervjuerna genomfördes så testades intervjuguiden i en pilotintervju med en annan 

gymnasieelev enligt Brymans (2011) rekommendation. Utifrån denna test så justerades sedan 

intervjuguiden så att den bättre uppfyllde sitt syfte. 

 

Alla intervjuer har genomförts av mig i ett samtalsrum på den aktuella skolan. De första 

minuterna är enligt Kvale och Brinkmann (2009) avgörande för om informanten blir 

intresserad av att dela med sig av sina upplevelser. Jag började därför med att bjuda på något 

varmt att dricka och förklarade min tacksamhet över att eleven ville delta i studien. Jag 
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berättade återigen att jag går en utbildning till speciallärare i matematik och att mitt 

examensarbete syftar till att få ökad kunskap om vad som påverkar elevernas möjligheter att 

klara matematiken på gymnasiet. Jag betonade också att elevernas upplevelser av den 

matematikundervisning de mött var utgångspunkten för min studie och därför väldigt viktiga 

för mig. 

 

Intervjuerna spelades in med elevernas medgivande. Under intervjuerna fördes anteckningar i 

intervjuguiden. Anteckningarna renskrevs kort efter intervjuerna medan minnet av 

intervjuerna ännu var färskt. Samtidigt gjordes noteringar angående uttalanden som skulle 

kunna vara intressanta att ta med som citat i rapporten.  

 

Kontext 
Enligt ett hermeneutiskt synsätt påverkas vi alla av våra tidigare erfarenheter. Därför 

presenteras här några av elevernas första matematikminnen samt vilka former av stöd som 

funnits i den matematikundervisning eleverna mött. Första gången en elev citeras så kommer 

datum för intervjun att anges, därefter endast elevens namn. 

 

Elevernas första matematikminnen  

Fem av de sju intervjuade elevernas första matematikminnen är positiva minnen. Simon 

berättar att de fick arbeta med konkret materiel som klossar och matematikspel medan Anna 

och Marie talar om att de fick färglägga och räkna enkla tal. Det upplevdes som tydligt och 

konkret. Eric beskriver arbetet med addition och subtraktion som nytt och konstigt, men kul 

att lära sig. Sara berättar att det var roligt att få gå iväg med specialläraren. Madelene och Ida 

som beskriver det första minnet i negativa ordalag menar att matte var svårt. Madelene säger: 

”Jag har alltid haft jättesvårt med matten” (Madelene, 2014-09-19). 

 

Olika former av stöd i den matematikundervisning eleverna mött 

Här redovisas de resurser som funnits runt eleverna i matematikundervisningen i 

grundskolans årskurs nio respektive gymnasieskolans första år utgående från elevernas 

berättelser. Resultatet redovisas stadievis och har delats upp under rubrikerna Lärartäthet, 

Extra anpassningar och Stöd utanför gruppen. Sist redovisas hur många timmars 

undervisning eleverna fått i kursen Matematik 1b på gymnasiet samt en jämförelse mellan 

lärartätheten i elevernas klasser på grundskolan och på gymnasiet. 

 

Stöd i matematik på grundskolan 

De intervjuade eleverna har gått på fyra olika grundskolor under högstadiet. Under varje 

rubrik redovisas hur organisationen av matematikundervisningen sett ut i årskurs nio för varje 

intervjuad elev. 

Lärartäthet 

Elevantalet i klasserna varierade i årskurs nio mellan 14 och 26 elever. I grunden har alla 

elever gått i en klass med en matematiklärare. Simon och Ida har också haft tillgång till en 

extra lärarresurs som stöd i klassen. I Simons klass var det en extra lärare som hjälpte till i 

klassen vid en lektion varje vecka. I Idas klass var det i stort sett alltid två lärare i klassen och 

en av dem var nästan alltid en speciallärare som särskilt stöttade en mindre grupp av klassens 

elever där Ida ingick. 
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Tabell 1: Lärartätheten i elevernas klasser i grundskolans årskurs nio. 

 Ungefärligt 

antal  

elever i klassen 

Resurser i klassen 

Elev Matematiklärare Lärarresurs Speciallärare 

Sara 20-22 1 0 0 

Anna 25 1 0 0 

Simon 21 1 1 lektion/vecka 0 

Madelene 14 1 0 0 

Marie 22 1 0 0 

Ida 23 1 Ibland Nästa alltid 

Eric 26 1 0 0 

 

Extra anpassningar 

De extra anpassningar som eleverna är medvetna om att de har fått på högstadiet är inte så 

många. Både Madelene och Ida nämner att de arbetat med konkret material. Ida har ibland 

också fått anpassade uppgifter av specialläraren medan Madelene hade en lättare mattebok. 

Simon tar upp att de kunde få extra övningsblad av läraren om de bad om det, samt att han 

fick en dator i slutet av nian på grund av svårigheter med handstilen. 

 

Stöd utanför gruppen 

Fyra av de sju eleverna berättar att det fanns klasskamrater som hade extra stöd i matematik 

utanför klassen i olika former i årskurs nio, men de hade inte själva något extra stöd. Stödet 

som gavs var dels i form av stöd i mindre grupper på lektionstid samt som extra tillval. Endast 

Ida fick särskilt stöd i en mindre grupp av en speciallärare både i och utanför klassen. 

 
Tabell 2: Elevernas minnen av stöd utanför klassen i årskurs nio. 

Elev I grupp Enskilt Extra läxhjälp 

Sara 4-5 andra elever gick iväg 

någon lektion varannan vecka 

Nej Nej 

Anna 3-4 andra elever gick iväg på 

mattelektionerna med annan 

lärare 

Nej Nej 

Simon Nej Nej Nej 

Madelene Nej Nej Kan ha funnits efter 

skoltid. 

Marie Nej Nej Som tillval 

Ida En mindre grupp elever 

arbetade med en speciallärare 

(både i och) utanför klassen 

Nej Nej 

Eric Nej Nej Nej 
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Stöd i matematik på gymnasiet 
De intervjuade eleverna har gått i tre olika klasser på gymnasiet. Under varje rubrik redovisas 

hur organisationen av matematikundervisningen sett ut för var och en av de intervjuade 

eleverna. 

Lärartäthet 

Elevantalet i klasserna varierade mellan 18 och 32 elever. En matematiklärare hade ensam 

hand om undervisningen i varje klass. 

 
Tabell 3: Lärartätheten i elevernas klasser på gymnasiet 

 Ungefärligt 

antal  

elever i klassen 

Resurser i klassen 

Elev Matematiklärare Lärarresurs Speciallärare 

Sara Ca 23-24 1 0 0 

Anna 32 på ht 18 på vt 1 0 0 

Simon 21 1 0 0 

Madelene Ca 20 1 0 0 

Marie Ca 22-23 1 0 0 

Ida 32 1 0 0  

Eric Ca 31 1 0 0 

 

Extra anpassningar 

Inte heller på gymnasiet har eleverna uppfattat att de fått särskilt många extra anpassningar. 

Efter en tid på gymnasiet fick Madelene en lättare bok att arbeta i och hjälp av läraren med 

struktur över vad som skulle göras. Sara och Marie berättar att de skrivit prov efter varje 

delmoment av ett kapitel, med färre antal frågor än ett större prov. Marie nämner också att 

hon har haft möjlighet att skriva kompletteringsprov på den extra lektionen som fanns. 

 

Stöd utanför gruppen 

Det stöd som erbjöds eleverna på gymnasiet var en extra lektion, med en annan lärare, en 

gång varje vecka i slutet av skoldagen. För en av eleverna som inte klarat matteproven var den 

extra lektionen obligatorisk. För övriga var det frivilligt att delta, men ett antal elever fick 

tydliga rekommendationer att gå dit. Andra elever fick en allmän uppmaning att delta om de 

inte klarat ett prov. Ingen av eleverna vet med sig att de har haft något åtgärdsprogram på 

gymnasiet.  
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Tabell 4: Elevernas minnen av stöd utanför klassen på gymnasiet 

Elev I grupp Enskilt En extra lektion för de som läste 

Matematik 1b 

Sara Nej Nej Frivilligt 

Anna Nej Nej Rekommenderades. Osäker på om det var 

obligatoriskt 

Simon Nej Nej Tror det var frivilligt 

Madelene Nej Nej Rekommenderades 

Marie Nej Nej Frivilligt, men läraren gav en allmän 

uppmaning till de som inte klarat ett prov att 

gå dit 

Ida Nej Nej Alla fick gå dit. Obligatoriskt för mig som 

inte klarat matteproven. 

Eric Nej Nej Frivilligt 

 

 

Undervisningstid för kursen Matematik 1b på gymnasiet 

Kursen Matematik 1b är på 100 poäng, vilket är ett mått på kursens studieomfattning (Prop. 

1997/98:169), där 100 timmars undervisning för en kurs på 100 poäng kan ses som ett 

riktvärde. Det antal undervisningstimmar som eleverna får med en lärare kan dock variera 

mellan olika kommuner och beslutas av huvudmannen, som måste se till att den totala 

undervisningstiden för eleven ligger över den garanterade nivån som regleras i Skollagen 

(SFS 2010:800). Inom en skola kan rektor sedan besluta att förstärka olika grupper med mer 

undervisningstid utöver den av huvudmannen fastställda garanterade undervisningstiden. 

 

Majoriteten av de intervjuade eleverna har haft 99 timmar undervisning utlagt på sitt schema 

för kursen Matematik 1b, under sitt första år på gymnasiet. Ida och Eric har däremot gått i 

klasser som fått 88 timmar.  
  
Tabell 6: Antalet utlagda undervisningstimmar för elevernas klasser i kursen Ma 1b 

 Lektionsutlägg 

Ma 1b 

Totalt antal 

undervisningstimmar Elev 

Sara 2 x 90 min 180 min x 33 veckor = 99 timmar 

Anna 2 x 90 min 180 min x 33 veckor = 99 timmar 

Simon 2 x 90 min 180 min x 33 veckor = 99 timmar 

Madelene 2 x 90 min 180 min x 33 veckor = 99 timmar 

Marie 2 x 90 min 180 min x 33 veckor = 99 timmar 

Ida 2 x 80 min 160 min x 33 veckor = 88 timmar 

Eric 2 x 80 min 160 min x 33 veckor = 88 timmar 
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Jämförelse av lärartäthet mellan högstadiet och gymnasiet 

Om man jämför elevantalet i de klasser som studiens elever gått i på högstadiet med de 

klasser eleverna gick i första året på gymnasiet, så kan man konstatera att på gymnasiet gick 

cirka tre fjärdedelar av eleverna i en klass med fler elever i jämförelse med den klass de gick i 

på högstadiet. 

 
Tabell 7: Jämförelse mellan lärargrundbemanning i elevernas klasser på högstadiet och gymnasiet 

 Elever i klassen på 

högstadiet 

Elever i klassen på 

gymnasiet 

Skillnad i elevantal 

från högstadiet till gymnasiet Elev 

Sara 20-22 Ca 23-24 + 2 

Anna 25 32 på ht 18 på vt +7 resp. -7 

Simon 21 21 0 

Madelene 14 Ca 20 +6 

Marie 22 Ca 22-23 +1 

Ida 23 32 +9 

Eric 26 Ca 31 +5 

 

 

Databearbetning  

Enligt Bryman (2011) finns det inga entydiga regler för hur en kvalitativ analys ska 

genomföras. Jag har valt att följa Denscombes (2009) rekommendation att inte basera 

analysen på begrepp från befintliga teorier eller tidigare forskning för att ”undvika att föra in 

obefogade fördomar i analysen av data” (Denscombe, 2009, s. 368). Relevanta delar av 

intervjuerna har meningskoncentrerats, vilket enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär att 

essensen i intervjupersonernas yttranden har framkommit och förkortats. I arbetet med 

meningskoncentreringen har delar av intervjuerna lyssnats igenom flera gånger. I mitt 

analysarbete har jag utgått från en elevintervju i taget och gått igenom intervjun från början 

till slut och meningskoncentrerat de delar som haft anknytning till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Efter att alla intervjuer meningskoncentrerats har ett försök till organisation 

av uttalandena gjorts i matrisform där rubriker skapats utifrån elevernas berättelser.  

Meningskoncentraten och citaten från intervjuerna har sedan skrivits ner vid sidan om 

rubrikerna i en kolumn per elev vilket tillsammans bildat en matris fylld av kvalitativa data. 

Denna matris har gett struktur och överblick vilket underlättat redovisningen av resultaten och 

genomförandet av analysen av empirin. Då osäkerhet uppkommit i detta arbete har delar av de 

renskrivna elevintervjuerna gåtts igenom igen. Ibland har även någon del av intervjuerna 

lyssnats igenom ytterligare. 

 

Som exempel på detta arbete kan nämnas att ett uttalande som: ”Läraren försöker få med alla” 

(Sara, 2014-09-17), har inordnats under rubriken Uttalanden kopplade till läraren och temat 

Hur eleverna ser på vad som upplevs öka måluppfyllelsen i Saras kolumn. Även lämpliga citat 

som kan understryka en tolkning av elevernas uttalanden har valts ut på detta sätt och 

inordnats i matrisen. I detta fall kan citatet ”Han ville verkligen att alla skulle förstå” (Sara) 

ses som ett exempel på ett citat som valts för att understryka att eleven anser att läraren 

verkligen försökte få med alla. Sara berättar också att hon mött en annan lärare som hon 

menar förutsatte att alla elever var bra på matematik, men Sara säger att hon inte förstod 

lärarens förklaringar. Det är Saras möten med dessa två olika matematiklärare som skapat 
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Saras förståelse att det inte är självklart att lärare tar reda på om elever verkligen förstått efter 

en genomgång av ett nytt matematikmoment. Såväl Saras som min förståelse har, i enlighet 

med socialkonstruktionismen, skapats i samspelet människor emellan. Min förståelse i mötet 

med Sara i intervjusituationen. Saras förståelse i mötet med olika matematiklärare. Utifrån 

detta har jag sedan gjort tolkningen att Sara ser lärarens agerande som betydelsefullt för 

måluppfyllelsen i matematik och att Sara vill att lärare engagerar sig i sina elever och är mån 

om att ta reda på att eleverna verkligen förstått det han/hon försökt förmedla till eleverna. 

Detta visar också hur jag i enlighet med fenomenologin intresserat mig för Saras beskrivning 

av sina upplevelser och försökt tolka innebörden av det som sagts. I min tolkning av Saras 

berättelse har jag också i enlighet med den hermeneutiska cirkeln gått fram och tillbaka 

mellan helheten och delarna när jag lyssnat på Saras berättelser om sina möten med de olika 

lärarna och försökt tolka vad det innebär för Saras syn på vad som hon anser vara viktigt för 

måluppfyllelsen i matematik. Saras uttalanden kopplas sedan samman med andra elevers 

uttalanden om betydelsen av att lärare tar in information om elevers lärande vilka sedan 

analyseras och värderas i relation till redovisad forskning.  
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Resultat och analys 
Här redovisas resultat och analys av intervjuerna med de sju SUM-eleverna angående deras 

upplevelser av grundskolans och gymnasiets matematikundervisning. Eftersom studiens 

utgångspunkt är elevernas upplevelser så kommer dessa att exemplifieras med belysande 

elevcitat ur intervjuerna. Resultat och analys har inordnats under rubrikerna Vad eleverna 

upplever ökar måluppfyllelsen, Vad eleverna upplever inverkar negativt på måluppfyllelsen, 

Elevernas upplevelser av stödet i matematik på gymnasiet och Elevernas visioner om en bra 

matematikundervisning på gymnasiet. Det finns dock inga vattentäta skott mellan dessa 

kategorier så texten bör läsas i sin helhet för att bilden av elevernas upplevelser ska bli mer 

fullständig. Resultaten kommer kontinuerligt att analyseras med avseende på vad eleverna 

anser påverkar deras möjligheter att klara matematiken på gymnasiet.  

 

 

Vad eleverna upplever ökar måluppfyllelsen 
Nedan redovisas vad eleverna nämnt i intervjuerna och som jag har tolkat att de menar har 

positiv påverkan på elevers resultat i matematik. För att göra det mer överskådligt har jag valt 

att strukturera texten under rubrikerna Läraren, Undervisningen, Gruppen, Eleven och Extra 

anpassningar och särskilt stöd. 

 

Läraren 
Många av elevernas uttalanden tyder på att lärarens agerande och sätt att lägga upp 

undervisningen har stor betydelse för elevernas upplevelser. Den bild av den ideala läraren 

som eleverna gemensamt målar upp en lärare som tar emot dem med öppna armar. De vill 

också att läraren ska ta sig tid att lära känna sina elever och intressera sig för hur de har 

upplevt matematiken sedan tidigare och inte förutsätta att eleven är bra på matte. Även Hattie 

(2009) påpekar att goda relationer mellan lärare och elever har stark påverkan på elevers 

resultat. För att bygga goda relationer menar också han att läraren måste ta hänsyn till och 

lyfta fram elevernas tidigare erfarenheter i arbetet i klassrummet. Elever som har lärare som 

utgår från elevers erfarenheter och kunskaper i undervisningen lär sig också mer 

(Skolinspektionen, 2009a; Wiliam, 2013). 

 

Madelene uttrycker att läraren ska: ”… finnas där och prata, liksom få reda på hur personen 

har det med matten sen innan ...”. Vikten av att det första mötet mellan eleven och läraren 

upplevs som positivt, betonas också: ”… när man kommer liksom till en första lektion och 

man känner redan då att man förstår, och att det blir förklarat på rätt sätt…” (Madelene). En 

god kommunikation med läraren upplevs alltså som väldigt betydelsefullt av huvuddelen av 

eleverna i undersökningen. Detta sammanfaller med Eccles, Feldlaufers och Midgleys (1989) 

studie som visat att en god relation med läraren är extra viktigt för SUM-elever.  

 

Det framhålls också som viktigt av de intervjuade eleverna att läraren inte förutsätter att 

eleverna kan. Läraren ska se elevens problem med matematiken, visa förståelse för dessa och 

ge grundliga och begripliga förklaringar. Läraren ska försöka få med alla och visa en vilja att 

alla ska förstå och om eleven inte gör det så ska läraren se till att eleven får hjälp. Sara 

berättar: ”Först gick han igenom på tavlan, sen gick han runt och kollade så att alla hade 

fattat”. Elevernas synpunkter stödjs också av Eccles et al.(1989) som även de kommit fram till 

att det är särskilt viktigt för elevers motivation att läraren stöttar och uppmuntrar och ger bra 

förklaringar. Eric menar också att läraren ska upptäcka att en elev behöver hjälp även om 

eleven inte är den som ber om hjälp. Han vill också att läraren ska berätta och motivera varför 

det man jobbar med inom matematiken är bra att kunna. Detta tolkar jag som att eleven 
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efterfrågar en samsyn kring målen med undervisningen, helt i enlighet med den formativa 

bedömningens första nyckelstrategi (Wiliam, 2013), men också att eleven vill bli övertygad 

om att kunskaperna som lärs in är användbara (Palm et al. 2010). Jag tror att vi lärare har lätt 

att glömma bort detta. Vi är så inne i vad vi ska lära ut och hur vi ska lära ut det på bästa sätt, 

så att vi glömmer bort att motivera för eleverna varför vi lär oss olika moment inom 

matematiken. Vi kanske kan tycka att det ska räcka med motiveringar som ”det ingår i 

kursen” men vi bör komma ihåg att detta motiv inte är tillräckligt för alla elever. 

  

Eleverna anser också att det är betydelsefullt att kunna vända sig till läraren och känna att 

läraren bryr sig om dem. De vill kunna be om hjälp med vad de ska göra när de inte förstår, 

och känna sig trygga med att läraren vet vad de behöver. Läraren ska också vara positiv och 

ge stöttning och uppmuntran och försäkra eleven om att den inte är besvärlig för att den ber 

om hjälp. Eric uttrycker också vikten av att läraren kan få ordning i klassen: ”Han var så här 

sträng men ändå, han var positiv när det behövdes. Alltså han visste när han skulle vara så här 

riktigt seriös, och då blev det bättre” (Eric, 2014-10-08).  

 

Här framkommer det, liksom i annan forskning (bland annat Hattie, 2009; Skolinspektionen, 

2009a; Attard, 2010; Håkansson & Sundberg, 2012), att det är betydelsefullt för eleverna att 

ha en förtroendefull personlig relation till läraren. Jag tolkar detta ur ett 

socialkonstuktionistiskt perspektiv som att elevernas upplevelser tillsammans med de lärare 

som de mött i skolan genom åren har skapat deras uppfattning om att detta ses som viktigt, 

antingen genom att de upplevt det positiva med att ha en lärare som de har haft en bra relation 

till eller att de upplevt vad avsaknaden av en sådan relation inneburit.  

 

Undervisningen 
När det gäller lärarens val av arbetssätt och arbetsformer så menar Simon att gruppaktiviteter 

är bättre än individuellt arbete. Han säger: ”Man vill ju inte sitta i sin cell, så att säga, och så 

jobbar man matte… det är ju som instängt och tråkigt ” (Simon, 2014-09-18). Han menar att 

lusten för matematiken ökar om man då och då får ägna sig åt mattelekar och matematiska 

utmaningar i grupp. Simon anser att det är viktigt att man har haft kul när man räknat matte, 

för att man ska vilja göra det igen. Även Palm, Sullivan-Hellgren och Winberg (2010) 

konstaterar att elevernas motivation ökar om aktiviteterna på lektionerna upplevs som 

intressanta och roliga. Simons uttalande ligger också i linje med det Lundberg och Sterner 

(2009) framhåller; att det vore gynnsamt för elevers matematikutveckling om undervisningen 

förändrades och övergick ifrån individuellt arbete i böckerna till en mer lärarledd 

undervisning med gemensamma aktiviteter med matematiska samtal i fokus. Löwing (2008) 

påpekar att detta är speciellt viktigt för begreppsutvecklingen. Forskning har också visat att 

samarbetsinriktat lärande är mer effektivt än individuellt lärande eftersom det leder till att 

eleverna får ett ökat intresse för matematiken. Det leder också till att elevernas förmåga att 

lösa problem förbättras vilket i sin tur leder till ökade kunskaper och djupare förståelse 

(Hattie, 2009; Håkansson & Sundberg, 2012). 

 

Kartläggande uppgifter (eleven kallar det diagnoser) är något som eleverna lyfter fram som 

betydelsefulla för lärandet. Ett uttalande som visar detta är: ”Man kollar faktiskt vad man inte 

har lärt sig under kapitlet. Det är ju det som är viktigare än provet, att man lär sig, inte vad 

man lärt sig, utan vad man inte har lärt sig” (Simon). Han påpekar också att det är bättre att 

kalla en förtest före ett prov för diagnos än övningsprov: ”Jag gillar mer diagnos, för då har 

man inte det där farliga ordet för tonåringar… prov” (Simon). Simons uttalande är helt i 

enlighet med forskningens syn på formativ bedömning (Hattie, 2009; Wiliam, 2013) som 

också anses vara den generellt sett viktigaste påverkansfaktorn på elevernas resultat inom 
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undervisningen (Hattie, 2009). Wiliam menar att man genom att ta in information om elevers 

lärande kan säkerställa att alla elever har nödvändiga kunskaper och färdigheter innan läraren 

går vidare i undervisningen. Om någon elev är på efterkälken, så anser han liksom Skolverket 

(2014a) att det är av yttersta vikt att läraren utvecklar undervisningen och om så även behövs 

ser till att adekvata stödinsatser sätts in i tid eftersom elevernas behov bör täckas så att ett ökat 

lärande kommer till stånd. Detta kan också utläsas i elevernas uttalanden när de lovordar 

lärare som verkligen undersöker att de förstår och kan upptäcka att en elev behöver hjälp även 

om den inte ber om det.  

 

Den uppgiftsdiskurs (Mellin-Olsen, 1991) som eleverna mött på gymnasiet skiljer sig från 

grundskolans. De menar att tempot är högre på gymnasiet, det är mer stoff som ska läras in på 

kortare tid, och det upplevs som stressigt. En elev säger: ”Jag tycker vi måste lära oss så himla 

mycket innan vi har ett stort prov, och jag får inte in så mycket i huvudet” (Anna, 2014-09-

17). Ett sätt att hantera detta lyfts av de intervjuade eleverna, som menar att det är lättare att få 

arbeta med mindre delar av kursen åt gången. Marie säger: ”Med mindre prov så har man ju 

liksom mycket mer tid till exempel (…) å man behöver inte minnas exakt lika mycket som om 

det är ett helt kapitel man ska komma ihåg” (Marie, 2014-09-19). Undervisning i små tydliga 

steg där eleven inte går vidare förrän ett moment behärskas förordas också i modellen för 

Mastery learning (Hattie, 2009). Elevernas åsikter sammanfaller även med annan forskning 

som visat att undervisning i små tydliga steg där kunskaperna också testas av i små steg 

verkar vara att föredra för vissa elever (Kulik & Kulik i Hattie, 2009).  

 

Marie menar att orsaken till att matematiken på gymnasiet känns svår är att hon inte har de 

grundkunskaper som krävs för att klara gymnasiematematiken. Hon säger att: ”om man har 

matten från typ så här sjuan, åttan, nian… så blir inte gymnasiematten så jättesvår” (Marie). 

Det sätt hon säger detta på gör att jag tolkar uttalandet som att Marie är besviken över att hon 

inte har fått den hjälp som hon hade behövt redan i grundskolan. Jag gör också analysen att 

det är oroande att en elev som fått ett godkänt betyg i matematik i grundskolan faktiskt inte 

känner sig tillräckligt rustad för att klara gymnasiets första matematikkurs. Anna beskriver 

matematiken i nian som ganska lätt. Hon berättar att det inte pluggades så mycket på 

lektionerna eller hemma, men att hon ändå fick bra betyg på proven (C eller B). Hon säger: 

”… vi fick som sitta vart vi ville, så det vart ju inte att vi jobbade så mycket (…) men det var 

ju inga problem med det ändå” (Anna). Anna menar att en anledning till att hon klarade 

matten i nian kan ha varit att läraren gjorde enkla prov: ”Det kan vara, kanske för att det var 

enkla prov eller nånting, men jag hade inte… jag hade ganska lätt i matte förut”. Här tolkar 

jag det som att Anna menar att det betyg hon fick i grundskolan kanske var högre än de 

kunskapskrav hon egentligen uppfyllde. Hon berättar också att många klasskamrater från nian 

har fått mycket lägre betyg på gymnasiet än de fick i nian. Även Skolverket (2014d) 

konstaterar att elevernas resultat på gymnasieskolans första kursprov inte står i proportion till 

deras slutbetyg i årskurs 9. Men hur kan då detta komma sig? Är kunskapskraven på 

gymnasiet för höga i förhållande till kraven på högstadiet? Är det så att lärare på grundskolan 

känner en press att godkänna elever för att de ska ha möjlighet att komma in på ett 

gymnasieprogram eller är lärarna på gymnasiet för hårda i sina bedömningar?  Denna studie 

ger inte några svar på dessa frågor, och jag har inte heller funnit någon annan studie som gör 

det men jag anser att det skulle vara intressant att studera vidare, eftersom det finns elever 

som kommer i kläm här. 

 
Gruppen 
Eleverna talar engagerat om gruppens sammansättning men deras åsikter är inte entydiga. 

Majoriteten av eleverna uttrycker dock i någon form att de anser att gruppstorleken har 
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betydelse för måluppfyllelsen. De menar att det är lättare för en ensam lärare att hinna se och 

hjälpa alla om gruppen inte är för stor. Ida säger att: ”Ju mindre ju bättre eftersom att då får 

man mer hjälp” (Ida, 2014-09-19). Eric menar: ”Klasstorleken har ju ganska stor betydelse, 

alltså om man har en mindre klass då får ju folk mer hjälp, även om du inte frågar efter det”. 

Simon anser att 10 elever per lärare är idealiskt, och att det är bra med två lärare i klassen 

eller som alternativ till det, att man har matematik i halvklass. Håkansson och Sundberg 

(2012) menar att samundervisning leder till att elever får mer uppmärksamhet från lärare, i 

och med högre lärartäthet och större flexibilitet när det gäller schemaläggning och 

grupperingar av elever. De anser också att detta skapar förutsättningar för ett ökat lärande hos 

eleverna. Madelene och Marie menar att en mindre grupp med en lärare är bättre än att vara 

en större grupp och två lärare eftersom det blir mer lugn och ro i en liten grupp, och lättare att 

koncentrera sig. Marie säger: ”Jag har lätt för att tappa fokus på lektioner då det är mycket 

elever runtom, jag har lättare om det är lite mindre och tystare, och inte lika mycket liv för då 

kan man inte distraheras av saker”.  

 

När det gäller gruppstorlekens betydelse så visar Hatties (2009) forskningssammanställning 

inte på några effekter av att minska gruppstorlekarna från 25 till 15 elever. Han påpekar att en 

anledning till detta är att lärare fortsätter att använda samma undervisningsmetoder även om 

gruppen blir mindre. Jag menar att detta å andra sidan kan betyda att om lärarna utnyttjar att 

gruppen är mindre och förändrar undervisningsmetoderna så skulle det vara möjligt att 

påverka elevernas lärande i positiv riktning. Hattie pekar också på att det är svårt att hitta 

studier om skillnaderna i elevernas upplevelser av att undervisas i de mindre respektive de 

större grupperna. På denna punkt är resultatet i min undersökning tydligt. Majoriteten av 

eleverna jag intervjuat framhåller att de blir mer uppmärksammade av läraren och att de får 

mer hjälp när gruppen är mindre, även utan att behöva be om hjälp. Även Håkansson och 

Sundberg (2012) menar att minskad klasstorlek leder till att elever presterar bättre bland annat 

eftersom lärare får bättre kunskaper om eleverna och har möjlighet att uppmärksamma varje 

elev mer individuellt.  

 

Vidare pekar både Madelene och Marie på fördelar med att eleverna i studiegruppen är på 

samma kunskapsnivå. De menar att de elever som behöver grundliga förklaringar ska vara i 

en grupp och de som inte behöver dessa i en annan. Marie vill kunna få grundliga förklaringar 

i lugn och ro och menar att: ”Det lägger som ändå en slags press när man vet att man är den 

som saktar ner hela gruppen…”. Hon menar också att det är skillnad mellan hur en sådan 

nivågruppering kan upplevas av eleverna på högstadiet och på gymnasiet: 

 
Just på gymnasiet känns det som att alla ändå är lite äldre, man får ju inte, det känns som att alla förstår. 

Det blir inte som… i nian hade jag kanske inte velat ha nån sån här speciell mattegrupp, eller nån sån 

här speciell grupp i nånting överhuvudtaget, för att då känner man sig lite utanför i klassen, men… just 

på gymnasiet är det som att jag nästan förväntar mig att alla är lite, lite mer uppvuxna och inte, att det 

inte skulle bli något konstigt typ att, ja du går i den matten, jag går i den här matten. (Marie) 

 

Jag har inte hittat några studier som särskilt undersöker nivågrupperingens effekter på 

gymnasiet men enligt Skolverket (2010) förekommer nivåindelad undervisning på nästan 40 

procent av de skolor som deltog i deras enkätundersökning. Grupper med lågpresterande 

elever skulle enligt Hatties (2009) analys kunna vinna på nivågruppering under förutsättning 

att undervisningen var stimulerande och genomfördes av välutbildade lärare. Även Håkansson 

och Sundberg (2012) lyfter fram forskning som visar att nivågruppering kan vara effektivt för 

vissa elever. Detta gäller enligt författarna elever som har särskilda behov och kraftigt 

minskade färdigheter i ett eller två ämnen men som i övrigt befinner sig i en heterogen grupp 

under skoldagen. Detta tillsammans med elevernas uttalanden anser jag ger belägg för att 
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mindre studiegrupper undervisade av speciallärare i matematik, skulle kunna vara motiverat 

för elever med särskilda behov i matematik på gymnasiet. 

 

Sara anser å sin sida att det kan finnas fördelar med att gruppen är heterogen eftersom 

klasskamraterna kan vara till god hjälp: ”Om man inte förstod något kunde man fråga sina 

kompisar för dom förstod liksom, dom dömde inte”. Hon uttrycker samtidigt att det är positivt 

om man också har klasskamrater som är på samma nivå som man själv är: ”Det är ju flera, 

eller några som har lite problem med matten också, och då känner man att man inte är ensam 

liksom” (Sara). Kamraternas betydelse för elevernas resultat lyfts också i Hatties (2009) 

studie. Dessa olika synpunkter som framförs av de intervjuade eleverna anser jag vara ett 

tecken på att stödet måste vara individanpassat. För vissa elever finns det särskilda skäl att 

arbeta i en liten homogen grupp. De kanske behöver lugn och ro och möjlighet att få täta och 

grundliga förklaringar, och då ska det finnas möjlighet till detta. Andra elever kanske utmanas 

av att gruppen är heterogen, och då ska dessa elever naturligtvis inte skiljas från klassen. 

 

Eleven 
Majoriteten av eleverna lyfter också fram betydelsen av sin egen insats. De menar att de har 

lyckats bättre med matematiken när de har tagit eget ansvar och ansträngt sig och verkligen 

försökt, både i skolan och hemma. Även Hattie (2009) lyfter att koncentration, envishet och 

engagemang har hög påverkansfaktor på elevers resultat. En elev anser också att ett bra minne 

kan vara till god hjälp. Några elever tar också upp vikten av att man som elev ber om hjälp 

och ett par av eleverna lyfter problematiken kring detta. Marie säger: 

 
Man ska be om hjälp, alltså mycket, om man behöver det, men jag gjorde inte det så mycket, det var 

nog det också att man typ skämdes. Speciellt när läraren alltid säger att man ska, att man gärna får säga 

till i mitten, alltså i mitten av undervisningen Du får säga till om du inte förstår någonting. Men då vill 

man ju inte det, för att då blir man den här som inte förstår nånting och så måste alla andra vänta in att 

hon ska förklara det till mig. (Marie) 

 

Ett par elever talar också om vikten av att ha tydliga mål. Anna berättar att hon skulle arbeta 

med matten på håltimmar, men att det inte var någon lärare som hade ansvar för att hjälpa 

henne då. Hon säger: ”Jag hade inga mål och jag visste inte vad jag skulle riktigt göra” 

(Anna). Simon hade kvantitativa mål: ”… det var mina mål att klara ut böckerna… ”. Även 

Dörnyei (2001) menar att meningsfulla mål leder till hög motivation hos eleverna. 

 

Extra anpassningar och särskilt stöd 
Madelene framhåller att det är viktigt för att lyckas med matematiken att man får hjälp när 

man hamnat efter de andra i klassen. Eric påpekar att om matteboken upplevs som svår så kan 

läraren ge eleven lättare tal som man kan arbeta med hemma, innan lektionen, för att 

förbereda sig. ”Frågeblad att ta hem och bara… fokusera lite hemma, och sen när man 

kommer tillbaka till skolan, så kanske man kan det” (Eric). Simon berättar att de kunde få 

extra övningsblad av läraren om de bad om det, samt att han fick en dator i slutet av nian på 

grund av svårigheter med handstilen. Det som Simon, Eric och Madelene berättar om och 

förespråkar är olika former av extra anpassningar, något som elever enligt Skollagen (SFS 

2010:800) har rätt att få inom ramen för den ordinarie undervisningen.  

 

Madelene berättar att hon hade en egen mattelärare bredvid sig i klassrummet på lågstadiet 

och det tyckte hon var jättebra. I sjuan och åttan fick hon gå iväg en lektion per vecka med en 

speciallärare och arbeta med konkret material vilket hon upplevde positivt. Det är dock bara 

Ida som är medveten om att hon har haft ett åtgärdsprogram på grundskolan. Hon har fått 

särskilt stöd av en speciallärare i en liten grupp, både i och utanför klassen och vid 
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provtillfällen. Ida har ibland också fått anpassade uppgifter av specialläraren. Hon 

uppskattade det särskilda stöd som specialläraren gav den lilla gruppen, både i klassrummet 

och utanför: ”Det var bra, för att typ i klassrummet då vart det ju lite så hära stressigt, och 

man kanske inte alltid fick hjälp för att det var många som ville ha hjälp…” (Ida). Även 

Lundberg och Sterner (2009) menar att elevernas kunskapsutveckling påverkas av samarbetet 

mellan klassrumsundervisningen och specialundervisningen. Ida menar att fördelarna med att 

få stödet utanför klassrummet var att det då blev mer gjort, medan det var skönare att få stödet 

i klassrummet eftersom hon då fick vara med sina kompisar. Ida fick också skriva proven med 

specialläraren och tyckte att det kändes bra, trots att hon inte fick så mycket hjälp på proven. 

Ida berättar att hon tror att denna extra hjälp kan ha varit avgörande för att hon klarade 

matematiken i nian. Här antar jag att Ida på något sätt varit delaktig vid utarbetandet av 

åtgärdsprogrammet, eftersom hon är tydlig med att hon haft ett och verkar nöjd med den hjälp 

hon fått med matematiken på grundskolan. Asp-Onsjö (2006) påpekar att elevernas och 

föräldrarnas aktiva deltagande vid utarbetandet av ett åtgärdsprogram är en förutsättning för 

att arbetet med åtgärdsprogrammet ska leda till ökad måluppfyllelse.  

 

 

Vad eleverna upplever inverkar negativt på måluppfyllelsen 
Nedan redovisas vad eleverna tagit upp vid intervjuerna och som jag har tolkat att de menar 

har negativ påverkan på resultaten i matematik. Ingen av de intervjuade eleverna har klarat 

matematiken under det första året på gymnasiet och elevernas beskrivningar av 

misslyckanden och besvikelser i mötet med matematikundervisningen är många. För 

överskådlighetens skull har jag även här valt att ordna elevernas upplevelser under ett antal 

rubriker. De rubriker jag valt utifrån elevernas uttalanden är: Att komma på efterkälken, Att se 

sig som sämre än andra, Brist på motivation, För lite hjälp, stöd samt eget ansvar, Att 

uppleva misslyckanden, Fokus på annat i livet samt Att inte må bra. Inte heller här är 

rubrikerna helt entydiga med innehållet och texten bör därför läsas i sin helhet för att bilden 

ska bli så fullständig som möjligt. 

 

Att komma på efterkälken 
Marie beskriver hur hon tidigt tappade greppet om matematiken: 

 
Jag tror jag började tycka illa om den [matten] i 6:an. (…) Jag tror att jag, jag tappade som bort i början 

av matten, och när man hamnar efter i matten tidigt… så, alltså om man inte tar sig in igen, så blir det 

väldigt svårt att komma igen (…) så det var där jag förlorade matten, innan var det faktiskt kul, jag 

tyckte om matten. (Marie) 

 

Majoriteten av eleverna anser att matematiken på gymnasiet är mycket svårare än på 

högstadiet. Anna jämför matematikundervisningen på gymnasiet och högstadiet: ”… man 

behövde hinna med… alltså fler sidor på kort tid, och det var så svårt, för att eftersom det är 

mycket svårare så är det svårt att hänga med…”. Anna berättar att hon kom efter och tappade 

motivationen att arbeta vidare. Ett par av eleverna uttrycker dessutom att ett högt tempo och 

många elever i klassen, men bara en lärare, gör att man får vänta på hjälp. De menar att det är 

lätt att tappa fokus medan man väntar och så halkar man efter: ”Det var väl just för att det var 

högt tempo och att, då kanske man tappade fokus och så… när man väntar på hjälp kanske 

inte blir, å då hinner man inte, å ja… då skiter sig som allt”(Ida). Marie beskriver hur det var 

för henne på grundskolan när läraren inte hann med alla, eller inte såg alla som behövde hjälp: 

”Man tänker på andra saker, man börjar prata med andra, och så tappar man som bort den 

timmen, och nästa timme, och timmen efter det och sen hamnar man efter”. Detta menar 

Marie har lett till att hon inte hade tillräckliga grundkunskaper med sig från grundskolan till 

gymnasiet. 
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Elevernas beskrivningar överensstämmer med Mellin-Olsens (1991) uppgiftsdiskurs, ett 

kvantitativt sätt att se på matematikundervisningen där tiden är en ramfaktor och den mängd 

uppgifter eleven ska hinna med gör så att eleven antingen är med, ligger före eller kommer på 

efterkälken. Elevernas uttalanden är också ett bevis för att de inte i tid fått den hjälp och det 

stöd som de haft rätt till. Detta ger ytterligare belägg för resultaten i Skolinspektionens 

(2014a) granskning som lyfter vikten av att rektorer utvecklar skolans kvalitetsarbete när det 

gäller undervisningen och olika stödformer. 

 

Att se sig som sämre än andra 
Några av eleverna ger uttryck för att de inte vill skilja sig från mängden. De vill passa in och 

vara som alla andra. Eric tar upp problematiken med att klasskamraterna inte kände varandra i 

början av gymnasiet och att han därför inte ville sticka ut hakan och ställa frågor: ”Jag kände 

bara… äh, jag behöver nog inte fråga efter hjälp så länge jag bara läser på”. Ett par elever 

menar att de kände sig sämre än andra elever. På grundskolan upplevde Marie det som jobbigt 

att vara den enda i klassen som hade den lätta matteboken. Hon berättar: ”… det kändes som 

att alla förstod (…) det enda som är värre än att inte förstå är när man känner att man är den 

enda som inte förstår” (Marie). Hon säger sig förstå att det inte var så, men menar att känslan 

fanns där då. Madelene upplevde det som påfrestande att sitta bredvid klasskamrater som 

klarade matten bra, och vara den som hela tiden bad om hjälp. Madelene berättar: ”… men det 

var också jättejobbigt, när jag satt bredvid henne på lektionen å jag bara fattar ingenting, och 

så satt hon med den svåraste boken och jag med den lättaste”. Trots att lärare stöttade och 

peppade och försäkrade att hon inte var besvärlig som frågade så upplevdes det jobbigt att 

hela tiden behöva be om hjälp: ”… det var som så förnedrande å bara fråga varje gång, för 

varje tal, när alla andra bara satt tysta och räknade, kan jag få hjälp, kan jag få hjälp, kan jag 

få hjälp…” (Madelene). Även Simon uttrycker sin frustation över att inte nå upp till samma 

resultat som andra elever i klassen. Han säger: ”Men det jobbigaste är ju när vissa i klassen, 

min förra klass då, kommer där bara… yehh ååå jag fick bara B, och så kommer man där 

bara… yes jag fick E” (Simon).  

 

Jag ser det som rimligt att påstå att elevernas upplevelser av att känna sig mindre kunniga än 

sina klasskamrater har inverkat negativt på deras motivation och ork att arbeta vidare med 

matematiken. Detta påstående underbyggs av Dörnyei (2001) som menar att elevers 

motivation ökar om de känner sig kompetenta. Även Dweck (1999) och Stiggins (2010) 

påpekar att elevernas egen uppfattning om sin förmåga har stor betydelse för deras 

engagemang i sitt lärande.  Jag har också tolkat elevernas uttalanden som att dessa elever har 

prestationsmål och inte vill prestera sämre än andra, något som enligt Palm, Sullivan-Hellgren 

och Winberg (2010) inte är gynnsamt för elevernas motivation. 

 

Brist på motivation 
Eric berättar att det gick rätt bra med matematiken i början när han kom till gymnasiet men så 

småningom försvann intresset och engagemanget. Elevers engagemang är något som Hattie 

(2009) menar har hög påverkansfaktor på elevers resultat. Eric säger också att läraren inte 

förklarade varför man skulle lära sig olika delar av matematiken och han menar att de lärde 

sig många onödiga saker, sådant han inte behövde för det vardagliga livet. Palm et al. (2010) 

påpekar att det är viktigt för elevers motivation att de ser kunskaperna som användbara. Eric 

saknade också uppmuntran från läraren något som enligt Eccles et al.(1989) är viktigt för att 

elever ska vara motiverade.  
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Anna berättar att hon inte kände sig motiverad att gå på den extra lektion som erbjöds som 

stöd varje vecka. Hon säger: ”Det var också det att alla behövde hjälp, man fick som aldrig 

tid, för alla var ju där för hjälp, och det var ju bara en lärare, och så var det just efter skolan, 

och man var trött och jag var tvungen att vänta en timme på att det skulle börja också” 

(Anna). Detta menar jag kan ses som ett uttryck för att Anna ansåg att värdet av stödet inte 

översteg de ”kostnader” som ett deltagande hade inneburit (se Expectancy-Value Theory av 

Wigfield & Eccles, 2000). 

 

För lite hjälp, stöd samt eget ansvar 
En stor del av eleverna ger uttryck för att stöd i olika former är nödvändigt för att de ska klara 

matematiken i skolan. De allra flesta menar också att deras eget engagemang varit avgörande 

för hur de har lyckats med matematiken. Marie anger att hon inte själv tog tag i matten som 

hon borde och menar att det som hade kunnat få henne att göra det hade varit om hon sett sina 

framsteg. Hon säger: ”Om jag såg typ framsteg som jag gjorde, och jag gjorde aldrig det…” 

(Marie). Därför slutade hon bry sig om matten. Schunk (1983) påpekar att en grundläggande 

faktor för att elever ska orka kämpa vidare med matematiken är att de ser framsteg. Även 

Skolinspektionen (2009b) påpekar att elever behöver återkoppling i lärandet. 

 

Ida som fått mycket hjälp och stöd på grundskolan av en speciallärare både i och utanför 

klassrummet varje vecka, menar att anledningen till att hon inte klarade matten på gymnasiet 

var för att: ”... det blev väl svårare och gick snabbare och typ att man… man fick väl mindre 

hjälp”. Hon menar att det stöd hon fick på gymnasiet inte var tillräckligt: ”Ja, det var ju som 

bara en extra lektion, typ som att man hade ett till mattepass tyckte jag” (Ida). Jag hör att Ida 

inte är nöjd med detta.  

 

Ett par elever pekar på vikten av att kommunikationen mellan eleven och läraren fungerar. De 

menar att det är nödvändigt för dem att ha en personlig och förtroendefull relation till sin 

lärare.  ”… det behöver jag liksom… att man ska kunna kommunicera med läraren…” 

(Madelene). De pekar också på att det är viktigt att få tillräckligt med tid med sin lärare för att 

man ska klara matematiken.  

 

Majoriteten av eleverna menar också att de inte heller gav allt själva på gymnasiet. De tog inte 

tag i matten, de prioriterade inte den.  Madelene säger att matten var så svår så att hon surrade 

hela lektionen istället. Sara ser som en anledning till att hon inte klarade matten: ”… att jag 

kanske… ja… inte tog mitt ansvar riktigt”. Anna uttrycker att: ”Jag pluggade inte hemma, jag 

hade ingen ork till det. Å… jag frågade inte så mycket om hjälp i klassrummet när jag inte 

förstod”. Marie menar också att det bygger mycket på eget ansvar, om man ska klara matten, 

och att hon inte tog det ansvaret. Hon hamnade i en negativ spiral. Hon säger: ”… det är nog 

mycket eget ansvar också, att man själv… men problemet med det är att om man inte har 

förstått nånting på lektionen kan man ju inte ta hem det och jobba med det… det blir… då vet 

man inte vad man ska göra”. Marie förklarar vidare att de var många i gruppen och att hon 

därför hade svårt att koncentrera sig. Hon frågade inte heller mycket om hjälp eftersom hon 

inte ville vara den som saktade ner gruppen. Marie hade velat ha personliga och grundliga 

förklaringar i lugn och ro.  
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Madelene hade velat få gå iväg själv med en lärare. Hon menar att självkänslan blev dålig av 

att behöva be om hjälp för varje tal, hon gav upp och gjorde ingenting på lektionen, satt bara 

och tittade: 

 
När jag ba... behövde be om hjälp för varje tal, då var det så här, jag gick på lektionen, jag skrev ett tal, 

och fastnade på det efter också, å jag bara … men jag orkade inte be om hjälp ändå, för jag kommer att 

fastna på alla, å då måste jag bara skrika på hon hela tiden. (Madelene) 

 

En anledning till elevernas bristande ansvarstagande för studierna skulle kunna vara att de inte 

kunnat påverka sin situation (Skolinspektionen, 2009b). Eftersom de intervjuade eleverna inte 

har nått de kunskapskrav som minst ska uppnås så blir min tolkning att eleverna inte har fått 

den hjälp och det stöd som de hade behövt för att klara den första matematikkursen på 

gymnasiet. De uttrycker att arbetet med matematiken har upplevts som övermäktigt och det 

skulle kunna vara en anledning till att de inte har klarat av att ta ansvar för sina 

matematikstudier. Exakt vad som brustit på vägen är svårt att avgöra. Kanske har varken 

läraren eller någon annan larmat i tid? Kanske har det larmats men tillräckliga stödinsatser har 

inte satts in?  

 

Min tolkning, utifrån intervjuerna, är att eleverna vill känna tryggheten i att läraren ser dem 

och deras problem och ser till så att de får den hjälp och det stöd som de behöver för att klara 

matematiken. Ur elevernas perspektiv är det läraren som är ansvarig för att eleven får den 

hjälp och det stöd som den behöver, och initialt är det naturligtvis så. Läraren är den som 

arbetar närmast eleven och bör kunna bedöma om en elev behöver mer hjälp och stöd. Rektor 

är dock enligt Skolverket (2014a) ansvarig för att skolan ser över hur organisationen omkring 

eleven ser ut. Om någon befarar att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås så ska extra anpassningar skyndsamt sättas in inom ramen för den ordinarie 

undervisningen (SFS 2010:800). Detta innebär alltså att inte bara läraren kan slå larm utan 

även andra, till exempel eleven eller elevens vårdnadshavare. Extra anpassningar kan enligt 

Skolverket (2014a) exempelvis innebära att eleven får extra tydliga instruktioner eller stöd för 

att komma igång med arbetet. Det kan också vara särskilda läromedel eller utrustning men 

också enstaka specialpedagogiska insatser av exempelvis en speciallärare som under en 

kortare tid arbetar tillsammans med eleven (Skolverket, 2014a). För att detta ska vara möjligt 

att genomföra kan rektor ibland enligt Skolverket behöva begära extra resurser från 

huvudmannen. Skolverket påpekar också att rektor bör se till så att elevhälsans kompetens 

tillvaratas i ett tidigt skede för att stötta lärarna i arbetet med extra anpassningar. Ibland 

kanske inte extra anpassningar är tillräckliga och då ska rektor informeras om detta så att ett 

eventuellt behov av särskilt stöd skyndsamt kan utredas (SFS 2010:800). Huvudmannen är i 

sin tur ansvarig för att Skollagen följs och bör därför enligt Skolverket regelbundet förvissa 

sig om att rektor har tillräckliga resurser för att kunna följa Skollagens bestämmelser om extra 

anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014a).  

 

Att uppleva misslyckanden 
Elever ger också uttryck för att de misslyckanden de mött har minskat deras motivation och 

kraft att arbeta vidare med matematiken. Anna, som varit van att få bra betyg (C eller B) på 

matteproven på grundskolan, kom efter med matten på gymnasiet. Hon försökte jobba ikapp, 

men hon tyckte att det var stressigt och svårt och lyckades inte riktigt nå ända fram. Anna 

berättar: ”… så då vart det svårt och så tappar man lusten när man typ pluggar och så får man 

ändå bara typ F eller E max”. Madelene har liknande erfarenheter av att verkligen ha försökt 

och ändå fått två poäng under godkänt på ett prov. Hon beskriver den frustration hon kände 

då: ”… att jag blev helt tokig, när jag försökte så mycket och ändå inte klarade det” 

(Madelene). Hur elever får feedback på sina prestationer har också betydelse för elevens 
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motivation (se till exempel Dweck, 1999; Shute 2008 och Stiggins, 2010). Om man som 

lärare lägger fokus på att alla kunskapskrav för ett godkänt betyg inte har uppnåtts så är det 

lätt att eleven ger upp. För att eleverna ska kunna bibehålla sin motivation är det därför extra 

viktigt att hjälpa eleven att se de framsteg som eleven faktiskt gjort i förhållande till kursmål 

och kunskapskrav (Wiliam, 2013). Detta kan med fördel göras på det sätt som Brookhart 

(2007/2008) förordar. Hon menar att eleven måste få positiva besked om hur det går i 

förhållande till lärandemålen samtidigt som eleven, på ett användbart sätt, får veta hur arbetet 

kan utvecklas vidare. Brookhart betonar alltså vikten av att kvalitéerna i elevens arbete 

beskrivs på ett sätt som hjälper eleven framåt i sitt lärande, samtidigt som man tar hänsyn till 

hur eleven kommer att höra, känna och förstå den feedback man ger. På så sätt menar jag att 

eleven får känna att ansträngningen till viss del har lönat sig vilket kan göra eleven villig att 

teckna ett didaktiskt kontrakt (Brousseau i Magne, 2006): det vill säga bli motiverad att 

samarbeta och ta emot den hjälp som erbjuds för att komma över sina matematiksvårigheter. 

Elever som misslyckas riskerar att tappa tron på sitt kunnande. Detta kan vara förödande för 

det fortsatta skolarbetet eftersom elever som tror att de kommer att misslyckas minskar sitt 

engagemang och avstår från utmaningar vilket leder till att de inte utvecklar sina kunskaper 

(Dweck, 1999; Stiggins, 2010). Även forskarna Brousseau och Linnanmäki refererade i 

Magne (2006) samt Korp (2011) betonar vikten av att elever slipper uppleva misslyckanden.  

 

Madelene menar att hon känt ångest för matten på gymnasiet när hon varit tvungen att vara 

med på flera prov fast hon inte behärskat de områden som skulle testas. Hon fick bara ett fåtal 

poäng på varje prov och förväntades då komplettera i efterhand. För Madelene upplevdes det 

som orimligt att komplettera alla prov. Hon säger: ”Jag hade fett mycket ångest över matten 

hela ettan …” (Madelene). Denna matematikängslan kan enligt Ma (1999) leda till att eleven 

undviker matematikämnet och därför inte kan göra bra ifrån sig. Detta ser jag som ytterligare 

en anledning till att följa Harlens och Deakin Cricks (2002) råd om att låta elever skriva prov 

först när läraren förväntar sig att eleverna ska klara det, för att bygga upp elevernas 

självkänsla. Ma (1999) menar också att elevers matematikängslan kan minska om de får hjälp 

med sina inlärningssvårigheter och på så sätt har de möjlighet att öka sina prestationer. 

 

För att slippa ångesten över matten i ettan på gymnasiet så menar Madelene att hon hade 

behövt ta tag i matten från början när hon kom till gymnasiet: ”att jag gav mig fan på att nu 

ska jag göra det här… från början”. Hon önskar också att hon hade kunnat få mer stöd från 

läraren. Madelene efterlyser också en ordentlig överföring från högstadiet till gymnasiet. 

Även Skolverket (2011b) lyfter i Lgr 11 vikten av att grundskolan samarbetar med de 

gymnasiala utbildningarna. Som jag ser det så är det inte bara grundskolans ansvar att 

samarbeta med gymnasiet utan också gymnasiets uppgift att söka samarbete med grundskolan 

för att eleverna ska slippa uppleva misslyckanden när de kommer till gymnasiet. 

 

Fokus på annat i livet 
Nästan alla elever i studien ger på något sätt uttryck för att gymnasietiden är en turbulent tid i 

livet och att skolan inte alltid ges den uppmärksamhet som de egentligen skulle vilja ge den.  

Skoltrötthet är en faktor som Sara tar upp som förklaring till att hon inte klarade matematiken 

under första året på gymnasiet. Fokus låg på andra ämnen än matematiken när hon var i 

skolan. Trots att Sara upplevde matematiken som viktig så fanns inte orken där. Hon säger: 

”… fast det var som att det vart jobbigt, och så sköt jag bort det, för att ja det vart jobbigt…” 

(Sara). Sara berättar att det var mycket som hände under det året. Hon hade tagit på sig för 

mycket utanför skolan, och så hann hon inte med skolan. Sara orkade inte, hon blev less och 

släppte allt. En anledning till att Sara inte orkade med matematiken skulle kunna vara att hon 

inte fick den hjälp och det stöd som hon hade behövt. Eric fick rådet av sin lärare att gå på 
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mattestugan som var efter lektionstid. Han gick inte dit eftersom han istället prioriterade 

annat: ”Nej, jag hade faktiskt andra saker, jag hade träning och jobb. Jag brukade jobba efter 

skolan.” (Eric). Stödet var frivilligt men Eric menar att han hade gått dit om det hade varit 

obligatoriskt. Jag tolkar det som att Eric inte var tillräckligt motiverad för att ta emot det stöd 

som skolan erbjöd. I en studie av Skolverket (2010) ser rektorerna det som ett stort problem 

att eleverna inte tar emot erbjudet stöd. De ser liksom jag elevers bristande motivation som en 

förklaring till varför elever inte deltar i stödet. Rektorerna är däremot oense om vem som bär 

ansvaret för att elever brister i motivation. Vissa skolor kräver att elever ska vara motiverade 

medan andra verkar för att öka motivationen hos eleverna. Enligt Lgy 11 är det skolans 

uppgift att utveckla elevers ansvarstagande och positiva inställning till lärande (Skolverket, 

2011a). Jag menar att hjälp och stöd i rätt form som leder till att arbetsbelastningen blir rimlig 

för eleverna skulle kunna leda till ökad motivation och ett större ansvarstagande från 

elevernas sida. 

 

Att inte må bra 
Flera av eleverna uttrycker också att de hade personliga problem eller en depression under det 

första året på gymnasiet. Anna menar: ”Jag hade en dålig tid i livet, så jag orkade inte göra 

nånting, i typ nåt ämne”. Madelene berättar att det inte bara var matten som blev lidande: ”I 

början försökte jag ju, men sen så blev det så här… men jobbiga tider i allmänhet med livet 

och… jag tappade ganska mycket i skolan (…) inte bara matten”. Simon mådde inte bra under 

den här tiden men berättade aldrig det i skolan och fick inte någon hjälp från skolan med 

detta. Han menar att ingen la märke till att han hade en depression: ”… jag har väldigt bra 

pokerfejs, så de märkte inte att jag var väldigt nere” (Simon). Dessa elevers upplevelser är 

tyvärr inte unika. Det framkommer i SOU 2006:77 att stress och psykisk ohälsa har ökat 

bland ungdomar de senaste 10-20 åren. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ingår det i 

elevhälsans uppgifter att stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen med bland annat 

medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Skolverket (2014a) poängterar också att 

det i vissa fall kan finnas behov av extern specialistkompetens. Min studie pekar på att elever 

som mår dåligt inte alltid kan visa att de behöver hjälp och jag menar att det därför behövs en 

lyhördhet hos såväl föräldrar som den skolpersonal som möter eleverna dagligen för att 

uppmärksamma elevers problem. Här spelar också rektor en viktig roll som den som ser till så 

att elevhälsans kompetens tas tillvara, så att eleven får adekvat hjälp i ett tidigt skede 

(Skolverket, 2014a). 

 

Simon berättar att han skolkade en hel del och därför inte klarade matten vilket han ser som 

en naturlig följd av sin frånvaro: ”Är man inte på lektionerna så klarar man inte kursen”. 

Forskning har visat att skolfrånvaro ofta är ett tecken på elevers problem med studierna och 

därför lyfter Skolinspektionen (2009b) betydelsen av att skolor följer upp och utreder elevers 

frånvaro.  Karlberg och Sundell (2004) påpekar vikten av tidiga insatser mot skolk. 

 

Elevernas upplevelser av stödet i matematik på gymnasiet 
Det stöd som eleverna erbjudits på gymnasiet är en extra lektion varje vecka sist på 

skoldagen. De flesta eleverna menar att tidpunkten för den extra lektionen var en av 

anledningarna till att de inte gick dit. Anna, som endast deltagit vid ett fåtal tillfällen, menar 

dessutom att det var alldeles för många elever där och svårt att hinna få hjälp av läraren. Sara 

och Anna gillade inte heller att det var elever från andra klasser/program där. Simon berättar 

att han var med kompisar istället för att gå på den extra lektionen, Eric tränade och jobbade. 
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Tabell 5: Elevernas deltagande i det erbjudna stödet samt förklaringar till varför de inte deltagit 

Elev Elevernas deltagande i den 

extra lektionen 

Elevernas motiveringar till varför de inte 

deltagit  

Sara Endast deltagit vid ett fåtal 

tillfällen. 

Orkade inte, ville åka hem. Tyckte inte heller 

om att det var elever från andra klasser där 

också. Envis, vill klara sig själv.  

Hade nog gått om det varit obligatoriskt. 

Anna Endast deltagit vid ett fåtal 

tillfällen. 

En lärare, många elever. Det var många 

elever från andra program. Läraren hann inte 

med alla. Det var surrigt. Låg efter skoltid. 

Simon Endast deltagit en gång Var med kompisar istället.  

Det låg sent på dagen utanför ordinarie 

lektionstid.  

Hade nog gått om det varit obligatoriskt.   

Madelene Endast deltagit en eller två 

gånger 

Lektionen låg på eftermiddagen efter skoltid, 

var för trött. 

Marie Deltagit en gång under 

höstterminen men varje 

vecka under vårterminen 

Har deltagit 

 

Ida Deltagit varje vecka Har deltagit 

Eric Deltog inte Hade träning och jobb efter skolan.  

Hade gått om det varit obligatoriskt 

 

Simon menar att han inte deltog i stödet eftersom det var frivilligt: ”Ja, det är så tonåringar 

funkar, höll jag på säga, behöver man inte, gör man inte”. Marie som varit på stödet menar att 

det är bra att det är frivilligt för då kommer bara elever som verkligen vill ha hjälp: ”Det är 

nog bra att folk får ta lite ansvar ändå, att liksom, nu får du faktiskt ta dig hit även fast 

klockan är typ fyra och du är trött”. Marie berättar att det var cirka åtta till tio elever på stödet 

varje gång. Hon menar att det var svårt för läraren att hinna med eftersom många behövde 

mycket hjälp. En nackdel med den extra lektionen har enligt Marie varit att även duktiga 

elever varit där: förklaringarna på mer komplicerade problem kan ibland ta lång tid. 

 

Att elever inte deltar i den öppna stödundervisningen är ett vanligt problem på gymnasiet 

enligt Skolverket (2010). Marie tycker att det kan vara bra att elever får ta eget ansvar medan 

Skolverket (2010) och Skolinspektionen (2009b) anser att skolorna lämnar över ett för stort 

ansvar på eleverna i och med att eleverna själva förväntas söka upp stödverksamheten. De 

menar att det är speciellt olyckligt då just dessa elever många gånger även behöver stöd med 

att utveckla sitt ansvarstagande. 

 

Madelene har fått extra anpassningar i form av en lättare mattebok och hjälp av sin 

mattelärare med struktur över vad som behöver göras. Sara och Marie berättar att de har fått 

dela upp stoffet i mindre delar, och haft möjligheten att skriva flera små prov under mindre 

tidspressade former. Detta har eleverna upplevt som positivt, men eftersom de inte klarat 

kursen så har stödet de fått inte varit tillräckligt. Ida som fick särskilt stöd av en speciallärare i 

nian, och som deltagit i den extra lektionen som erbjöds på gymnasiet menar också att det inte 

var ett tillräckligt stöd för henne. Den enda skillnaden hon ser mellan den extra lektionen och 
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de ordinarie lektionerna var att det var lite lättare att få hjälp på extralektionen eftersom det 

var färre elever där än när klassen hade matte.  

 

Enligt (Skolverket, 2014a) kan extra anpassningar också göras i form av att elever kan få stöd 

i eller utanför gruppen av en speciallärare under kortare tid och då i grupp eller enskilt. Detta 

skulle kanske kunna vara ett sätt att få fler elever att nå målen i matematik på gymnasiet.  

 

 

Elevernas visioner om en bra organisation av 
matematikundervisningen på gymnasiet 
Här redovisas elevernas syn på den matematikundervisning de hade önskat möta när de kom 

till gymnasiet. Jag har valt att sortera in elevernas synpunkter under rubrikerna En bra start, 

Undervisningens upplägg och Stödinsatser. 

En bra start 

I studien framkommer det att en överföring från grundskolan till gymnasiet anses 

betydelsefull. Madelene berättar att en lyckad sådan gjordes från mellanstadiet till högstadiet 

och hon skulle ha önskat en överföring mellan högstadiet och gymnasiet för att direkt kunna 

få det stöd hon var i behov av: ”När jag gick från högstadiet… eller… när jag gick från 

lågstadiet [mellanstadiet] till högstadiet så gjorde jag en sån här särskild överföring, eller vad 

det heter (…) det ska va liksom, finnas nedskrivet nånstans och så ska det följa med mig …”.  

Madelenes synpunkter understöds av forskning som bland annat visat att tidiga och 

individuella överföringsprocesser varit gynnsamma vid stadieövergångar (Evangelou et al., 

2008). Även Skolverket (2011b) och Skolinspektionen (2009b) pekar på vikten av ett väl 

fungerande system för överföring vid denna stadieövergång.  

 

Eleverna framhåller också vikten av att läraren lär känna gruppen och elevernas tidigare 

matematikerfarenheter. De vill också att läraren ska se elevens behov av hjälp och stöd, och 

ge hjälp utan att eleven ska behöva be om det. De stödinsatser som eleverna i min studie 

främst önskar är till exempel: tillrättalagda övningsblad, att få arbeta med mindre delar av 

kursen åt gången och att få fler mindre omfångsrika prov istället för få större prov. De vill 

säga insatser som enligt Skolverket (2014a) klassificeras som extra anpassningar. De extra 

anpassningarna som behövs ska enligt Skolverket göras inom ramen för undervisningen. Om 

läraren ändå inte lyckas ge alla elever den hjälp och det stöd som de behöver så måste signaler 

skickas till rektor som ska se till att läraren får stöttning i detta arbete (Skolverket, 2014a). 

Även eleven och vårdnadshavaren kan enligt Skolverket uppmärksamma rektor på att det 

finns risk för att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (SFS 

2010:800). Rektor är då skyldig att se till att ett eventuellt behov av särskilt stöd skyndsamt 

utreds (SFS 2010:800) och ”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska 

han eller hon ges sådant stöd” (SFS 2010:800, 3 kap. § 8). 

Undervisningens upplägg 

När det gäller den ordinarie matematikundervisningen så har eleverna lämnat synpunkter på 

såväl gruppens beskaffenhet, lärartätheten som lektionsutlägget. 

 
Gruppens sammansättning verkar vara betydelsefull för alla elever. Frågan engagerar dem 

mycket och alla har sin individuella lösning utgående från sina behov. Det som eleverna är 

helt ense om är dock att det inte får vara för många elever per lärare. De vill alla ha mer tid 

med sin lärare. Simon sammanfattar elevernas åsikter på ett tydligt sätt: ”Det är för många 
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elever och för lite lärare”. Ida som är van att få stöd i liten grupp anser att det är bättre ju 

mindre gruppen är, eftersom eleverna då får mer hjälp. Marie och Madelene tycker också att 

det ska vara en mindre grupp. Marie motiverar detta med att hon behöver lugn och ro, och vill 

att läraren ska ha tid att ge grundliga förklaringar. Håkansson och Sundberg (2012) menar att 

minskad klasstorlek är gynnsamt för undervisningen. De anser bland annat att stressnivåerna i 

undervisningen blir lägre då och att läraren har lättare att leda undervisningen och 

uppmärksamma varje elev mer individuellt.  

 

Alla elever håller däremot inte med om att gruppen ska vara så liten som möjligt. Anna menar 

istället att 17-18 elever är en bra gruppstorlek medan Eric ser 15-25 elever som idealiskt. 

Simon förespråkar också en lite större grupp med 20 elever i en klass, men detta under 

förutsättning att det är två lärare i klassen. Han ser också halvklassundervisning med 10 elever 

och en lärare som ett möjligt alternativ. Sara som är van att gå i klasser med omkring 20 

elever, nämner inte hur stor hon vill att gruppen ska vara men hon vill att det ska vara två 

lärare i klassen vissa tider. Detta för att hinna få mer hjälp men också för att kunna få fler 

olika sorters förklaringar. Sara säger: ”… om man inte klickar riktigt med en lärare, kanske 

man gör det med den andra”. En annan fördel som hon ser med att ha två lärare i klassrummet 

är att ingen elev behöver uppleva att andra kan se dem som annorlunda, vilket hon menar 

skulle kunna bli fallet om stödet gavs utanför klassen. Forskning har visat att lärares 

kompetenser tillvaratas bättre vid samundervisning (Håkansson & Sundberg, 2012). Det har 

dock enligt Hattie (2009) genomförts väldigt få ingående och metodiska studier när det gäller 

samundervisning, något han antar beror på att det inte är så vanligt förekommande i skolorna 

idag. Han påpekar dessutom att de studier som finns visar på låg påverkan på elevers lärande. 

Den studie av förändringsarbetet i Essunga kommun som Persson och Persson (2012) 

genomfört visar däremot att elever presterat bättre när lärare och andra yrkesgrupper 

samarbetat i klassrummen. Även annan forskning pekar på att samundervisning kan leda till 

ökat lärande hos eleverna, bland annat beroende på att de får mer uppmärksamhet från lärare 

(Håkansson & Sundberg, 2012).  

 

De elever jag intervjuat framför argument för såväl som emot nivågruppering och det finns 

forskning som ger stöd för båda åsikterna. Marie och Madelene menar att det är bättre om alla 

elever är på samma nivå och kan ungefär lika mycket. De påpekar att eleverna i gruppen på så 

sätt har samma grundläge och att de elever som inte behöver grundliga förklaringar på så sätt 

slipper dessa. Marie säger: ”Att det är en lite sorterad grupp, så att människor som inte 

liksom, behöver få saker klart från grunden inte är i den gruppen”. Såväl Hattie (2009) som 

Håkansson och Sundberg (2012) lyfter fram forskning som visar att lågpresterande elever 

skulle kunna gynnas av nivågruppering. Sara menar däremot att klasskamrater som kommit 

längre i sin matematikutveckling kan vara ett gott stöd och bistå med hjälp till de som inte 

kommit lika långt. Även Hattie (2009) pekar på att kamraterna är betydelsefulla för elevernas 

resultat i och med att de till exempel kan vara någon att bolla sina tankar mot, ge förklaringar, 

feedback och känslomässigt stöd.  

 

Majoriteten av eleverna i min studie föredrar tre matematiklektioner eller fler varje vecka. 

Hur många minuter det blir varje lektion beror på hur många timmar som avsätts för kursen i 

skolans timplan, och om extra resurser i form av utökad undervisningstid tilldelas ämnet.  

Sara, Anna och Madelene skulle vilja ha tre lektioner om vardera 80 minuter i veckan och 

menar att det är bra att ha mycket tid på sig, för då hinner man både med genomgångar och 

har tid att räkna. Simon skulle vilja ha flera kortare pass om 35-40 minuter med flera lärare 

tillgängliga, men kan också tänka sig längre pass. Ida och Eric föredrar två pass per vecka om 

80-90 minuter vardera. Om eleverna skulle få tre lektioner à 80 minuter varje vecka i 33 
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veckor så innebär det en total undervisningstid på 132 timmar. Detta skulle innebära en 

förstärkning med 32 timmar utöver riktvärdet som är 100 timmar för kursen Matematik 1b 

som är på 100 poäng. Varje rektor kan besluta om att förstärka olika grupper med mer 

undervisningstid utöver den av huvudmannen fastställda garanterade undervisningstiden. 

Huvudmannen är ansvarig för att den totala undervisningstiden för eleven inte ligger under 

den garanterade nivån som regleras i Skollagen (SFS 2010:800). Enligt Skolinspektionen 

(2009b) är det dock ovanligt att skolor använder möjligheten att differentiera elevers 

undervisningstid för att öka elevers möjlighet nå målen. 

Stödinsatser 

De stödinsatser som eleverna önskar är främst av karaktären extra anpassningar, men även 

särskilt stöd efterfrågas i viss mån. De berör såväl organisationen av stödet som olika former 

av extra lärarresurser. Jag tycker mig se att elevernas individuella erfarenheter till stor del 

präglat de synpunkter som kommit fram. Elevernas varierande önskemål ser jag som ett 

tecken på den komplexitet som utformande av stödinsatser innebär eftersom ingen elev är den 

andra lik.  

 

Den hjälp som Eric önskar, är att den vanliga läraren som känner gruppen väl, gör lättare 

anpassade uppgifter till de elever som behöver det. Anna efterfrågar fler mindre prov istället 

för få stora. Detta är exempel på extra anpassningar som ska sättas in inom ramen för den 

ordinarie undervisningen om en elev befaras att inte nå de lägsta kunskapskraven (SFS 

2010:800). 

 

Sara föreslår att man redan i planeringsstadiet sätter in en extra lärarresurs på de 

gymnasieprogram där man vet att elever brukar ha extra svårt med matematiken. Detta kan 

ses som ett uttryck för en önskan om en proaktiv verksamhetskultur, något som många 

forskare också förordar (se till exempel Nilholm, 2012; Skolinspektionen 2009b). Tidiga och 

ändamålsenliga stödinsatser kan enligt Skolverket (2014a) vara nödvändiga för att alla elever 

ska kunna nå målen. Marie påpekar att olika elever har olika behov och att man måste ta 

hänsyn till detta när man planerar vilket stöd som ska finnas till hands: ”… att man kunde se 

till vad alla elever behöver individuellt, att det är ju väldigt olika för alla”. Ett förslag helt i 

enlighet med Skollagens (SFS 2010:800) intentioner om att alla elever ska ges det stöd som 

de har behov av. Även Skolinspektionen (2009b) pekar på betydelsen av flexibla stödinsatser 

och Hatties (2009) studie visar också att mångsidiga insatser leder till ökad måluppfyllelse för 

elever i behov av särskilt stöd. 

 

Sara, Simon och Ida vill att ytterligare en lärare hjälper till i klassen. De fördelar de ser med 

att få stödet i klassen är dels att det känns bättre att få vara med kompisarna men också för att 

det kan upplevas jobbigt att gå iväg och få extra stöd då andra har vanlig mattelektion. Sara 

menar att en del kan besväras av vad andra kan tycka om det. Detta sammanfaller med 

Skolverkets (2014a) påpekande om vikten av att insatser på gruppnivå görs innan riktade 

individuella stödinsatser sätts in. Att använda en extra lärarresurs för att dela upp eleverna i 

mindre grupper är också en form av stöd som eleverna för fram.  

 

Majoriteten av eleverna vill också att det ska finnas extra stödlektioner att gå på. Hälften av 

de intervjuade eleverna vill att detta stöd ges i mindre grupper eftersom de då kan få 

ordentliga genomgångar, och inte bara snabbgenomgångar. De anser också att det är viktigt 

att inte behöva vänta länge på hjälp. Madelene menar dessutom att stödet bara ska vara för 

eleverna från klassen och att det med fördel kan ges av den egna läraren men även av en 

annan lärare. Detta tolkar jag som att hon upplever att hon vill veta vilken grupp och vilken 
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lärare hon kommer att möta när hon går till den extra stödlektionen för att känna sig 

motiverad att gå dit. Hon betonar också vikten av att stödet inte ligger sist på dagen, då man 

är trött. Tidpunkten och vissheten angående vilka elever och vilken lärare som kommer att 

finnas på stödet samt gruppstorleken är alltså enligt denna undersökning avgörande för att öka 

elevers motivation att delta. Enligt Skolinspektionen (2009b) är fördelen med en öppen 

stödverksamhet att den inte upplevs stigmatiserande eftersom även elever som siktar på högre 

betyg deltar. Marie har däremot upplevt detta som en nackdel trots att det bara varit åtta till tio 

elever på den extra lektionen eftersom förklaringar på mer komplicerade problem kan ta lång 

tid. Hon menar att det då har varit svårt för läraren att hinna med att hjälpa alla och min 

slutsats blir därför att hon vill att stödet ges i en grupp som består av färre än åtta elever på 

samma nivå. 

 

Madelene och Marie anser att det skulle vara bäst om det fanns möjlighet till enskilt stöd av 

en speciallärare för de elever som har svårt för matten och som har svårt att arbeta i grupp. Ida 

som har erfarenhet av att få hjälp av en speciallärare på högstadiet menar att det är viktigt att 

kunna få hjälp av en speciallärare såväl i klassrummet som utanför när så behövs. Dessa 

åsikter överensstämmer med Skollagen (SFS 2010:800) som fastställer att elever har rätt att få 

särskilt stöd om extra anpassningar inte är ett tillräckligt stöd. 

 

Om stödet ska vara frivilligt eller obligatoriskt råder det dock delade meningar om bland 

eleverna. Simon som inte deltagit i stödet på gymnasiet menar att stödet måste vara 

obligatoriskt, för att de elever som behöver extra hjälp ska komma. Marie som regelbundet 

deltagit i stödet under vårterminen i årskurs ett anser att stödet ska var frivilligt eftersom det 

sorterar bort de elever som inte vill vara där. Jag tolkar det som att hon menar att det blir 

lugnare och lättare att koncentrera sig om bara motiverade elever går på stödet. Eftersom 

eleverna i min studie inte klarat gymnasiets första matematikkurs så kan jag konstatera att de 

borde ha fått mer stöd i någon form. Eftersom det frivilliga stödet inte fungerat så blir min 

analys att stöd inte ska vara något som elever väljer att delta i eller väljer att avstå ifrån. Stöd 

är enligt Skollagen (SFS 2010:800) en rättighet som på ett naturligt sätt måste ingå i skolans 

organisation av matematikundervisningen. 
 

 

Diskussion  
Med denna studie har jag velat lyfta fram de intervjuade SUM-elevernas perspektiv på den 

matematikundervisning de mött genom skolåren och den undervisning som de skulle vilja 

möta på gymnasiet. Det har varit en fröjd att intervjua dessa elever eftersom de villigt delat 

med sig av sina upplevelser, och låtit mig ta del av deras insiktsfulla och reflekterade 

synpunkter. De har alla gett sin syn på vad som de uppfattar kan öka respektive minska 

måluppfyllelsen i matematik och jag har gjort mitt bästa för att tolka meningen i deras 

berättelser. Eleverna har också utifrån sina erfarenheter bidragit med sina uppfattningar om 

hur en idealisk organisation av matematikundervisningen och stödet i matematik skulle kunna 

utformas för att öka elevers möjligheter att klara matematiken på gymnasiet.  

 

Jag kommer här att diskutera av de viktigaste resultaten under rubrikerna: Viktigt att få en bra 

start, Att upprätthålla elevers motivation, Gymnasietiden ur ett elevperspektiv, Stödets 

inverkan på måluppfyllelsen och Elevernas förslag till organisation av 

matematikundervisningen på gymnasiet. I den avslutande delen av diskussionen redovisas en 

kritisk granskning av metoden under rubriken: Metoddiskussion. Jag redovisar också förslag 
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till hur studiens resultat skulle kunna tillämpas i praktiken under rubriken: Didaktiska 

implikationer. Under rubriken: Hur bygga vidare på studien redovisas sedan förslag till 

fortsatt forskning utgående från de resultat som framkommit i denna studie. Avslutningsvis 

knyter jag ihop säcken och delger er mina mer personliga reflektioner under rubriken Till sist. 

 

Undersökningens resultat gäller givetvis primärt för de fall som här studerats och gör därför 

inte anspråk på att ge en generell bild av gymnasieelevers upplevelser. Min förhoppning är 

dock att iakttagelserna och slutsatserna i denna studie ska vara till vägledning för skolor och 

huvudmän i arbetet med att utforma en matematikundervisning med hög måluppfyllelse för 

alla elever på gymnasiet. Ett belägg för att det som framkommit vid studien på denna 

gymnasieskola troligtvis också skulle kunna förekomma på andra gymnasieskolor är de 

resultat i Hatties metasyntes (2009) som visar att skillnaden mellan skolor är mindre än 

skillnaden mellan olika klasser på en skola. 

 

 

Viktigt att få en bra start 
För att eleverna ska lyckas med matematiken när de kommer till ett nytt stadium så menar de 

att det är viktigt att få en bra start. Detta kan innefatta såväl mottagandet på gymnasiet som 

lärarens agerande och undervisningens upplägg av det stoff som ska läras in. Det jag tolkat 

som centralt är att eleverna slipper att uppleva misslyckanden och besvikelser och därigenom 

bibehåller, ja kanske till och med ökar, tron på sin egen förmåga. 

 

En elev som upplevt en lyckad överföring från mellanstadiet till högstadiet menar att en 

överföring från grundskolan till gymnasiet är viktig för att få rätt hjälp och stöd direkt på 

gymnasiet. Att börja på ett nytt stadium är en omställning för alla elever och därför är det 

viktigt att övergången görs så smidig som möjligt. Forskning har bland annat visat att tidiga 

och individuella överföringsprocesser varit gynnsamt vid stadieövergångar (Evangelou et al., 

2008). Detta talar för att en tidig kontakt mellan avlämnande skola och övertagande skola, där 

relevant information överförs är av största vikt för att eleverna ska få en bra start på 

gymnasiet. 

 

Eleverna menar också att det är viktigt för måluppfyllelsen att relationen med läraren är god. 

Något som även Eccles, Feldlaufers och Midgleys (1989) studie visat är extra viktigt för 

SUM-elever. De intervjuade eleverna vill också att läraren ska ge begripliga förklaringar och 

försäkra sig om att de förstår och hänger med i undervisningen. Eleverna uttrycker att 

misslyckanden fått dem att tappa motivationen att arbeta vidare. Jag menar därför att det är 

viktigt att tidigt se till att eleverna får den hjälp och det stöd som de behöver för att inte 

komma på efterkälken. Elever som misslyckas riskerar att tappa tron på sitt kunnande. Detta 

är i sin tur förödande för kunskapsutvecklingen eftersom elever som tror att de kommer att 

misslyckas minskar sitt engagemang och avstår från utmaningar (Dweck, 1999; Stiggins, 

2010).  

 

Att upprätthålla elevers motivation 
Eleverna ger uttryck för att de hade orkat arbeta vidare med matematiken om de sett sina 

framsteg. Jag menar att det är en viktig uppgift för oss lärare att hjälpa eleverna att se sina 

framsteg, även om de bara är små. För att kunna se framsteg så måste målen med 

undervisningen vara tydliga och enligt teorierna kring formativ bedömning så är det av 

yttersta vikt att lärare och elever är överens om lärandemål och framgångskriterier, för att 

eleverna ska kunna utveckla en näsa för kvalitet (Wiliam, 2013). Genom att tillämpa en av 
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nyckelstrategierna i formativ bedömning, och ta reda på var eleven befinner sig i lärandet kan 

läraren hjälpa eleven att hitta lagom utmanande mål (Shute, 2008; Hattie, 2009, Wiliam, 

2013), mål som känns möjliga att uppnå. Elever beskriver också hur frustrerade de blivit när 

de kämpat men ändå mötts av beskedet att prestationen var ett par poäng under godkänt. Det 

är därför viktigt att läraren ger eleven positiva besked om hur det går i förhållande till 

lärandemålen tillsammans med användbara vägar att utveckla arbetet (Brookhart, 2007/2008). 

Jag menar att eleverna måste få känna att ansträngning lönar sig för att de ska få kraft att orka 

arbeta vidare. 

 

De flesta av de intervjuade eleverna säger att de inte gav allt själva på gymnasiet och menar 

att de hade kunnat ta mer eget ansvar. Matten upplevdes så svår att ingenting blev gjort och 

lektionstiden surrades bort. Om dessa elever stöttats i tid så menar jag att de hade fått 

möjlighet att se framsteg och på så sätt kunnat bibehålla tron på sitt kunnande och blivit 

motiverade att arbeta vidare. Även Dörnyei (2001) menar att elevers motivation ökar om de 

känner sig kompetenta. Det är också betydelsefullt för motivationen att de minnen och känslor 

som elever har av matematiken är positiva eftersom dessa i sin tur styr elevernas 

förväntningar och tro på sin förmåga (Wigfield & Eccles, 2000). 

 

När det gäller arbetssätt och arbetsformer så förordas gemensamma aktiviteter före 

individuellt arbete i böckerna. Även Lundberg och Sterner (2009) menar att elevers 

matematikutveckling skulle gynnas av aktiviteter med matematiska samtal i fokus. Detta är 

enligt Löwing (2008) speciellt viktigt för begreppsutvecklingen. Elever i undersökningen 

framhåller också att de blir mer motiverade att arbeta vidare om uppgifterna upplevs som 

intressanta och roliga. Något som även Palm, Sullivan-Hellgren och Winberg (2010) 

konstaterat. 

 

Gymnasietiden ur ett elevperspektiv 
Skoltrötthet är en faktor som en av eleverna tar upp som förklaring till att hon inte klarade 

matematiken under första året på gymnasiet. Elever beskriver också att det var mycket som 

hände under den här tiden och att fokus låg på annat. Det var allt från att andra ämnen 

upplevdes som mer intressanta och tog upp mycket tid till att kompisar, jobb och träning kom 

emellan. Enligt SOU 2006:77 har stress och psykisk ohälsa ökat bland ungdomar under de 

senaste 10-20 åren, något som även dessa ungdomar ger uttryck för. Undersökningen har visat 

att ungdomar som mår dåligt inte alltid får den hjälp och det stöd som de har behov av. Därför 

menar jag att det måste finnas ett bra skyddsnät runt eleverna. Vi som arbetar närmast 

eleverna måste vara lyhörda för hur elever mår så att elevhälsan har möjlighet att träda in och 

stötta dessa elever. Det är enligt Skollagen (SFS 2010:800) en av elevhälsans uppgifter att 

stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen med bland annat medicinska, psykologiska 

och psykosociala insatser. Rektor spelar också en viktig roll som den som ser till så att 

elevhälsans kompetens tillvaratas så att eleven tidigt får rätt hjälp (Skolverket, 2014a). 

 

 

Stödets inverkan på måluppfyllelsen 
Det stöd som finns för elever varierar från kommun till kommun och från skola till skola. 

Denna undersökning ger, som jag tidigare framhållit, ingen generell bild av hur det ser ut i 

Sverige idag. Studien ger däremot en inblick i hur de intervjuade eleverna har upplevt att de 

stöttats i sin matematikutbildning. Jag bedömer att många elever i samma situation kan ha 

liknande upplevelser. Därför kan fler förhoppningsvis dra lärdom av detta och på så sätt 

förbättra undervisningssituationen för denna elevgrupp.  
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Endast en av de intervjuade eleverna har haft ett åtgärdsprogram på grundskolan och har fått 

särskilt stöd i matematik i årskurs nio i form av stöd i liten grupp både i klassrummet och 

utanför. Tre av de övriga eleverna har fått stöd tidigare under grundskoletiden men ingen av 

eleverna säger sig ha haft något åtgärdsprogram på gymnasiet. Endast två av eleverna har 

deltagit mer regelbundet i det enda stöd som de erbjudits på gymnasiet, i form av en extra 

lektion varje vecka. Detta är en form av öppen stödundervisning vilken är den vanligaste 

stödformen på gymnasiet (Skolinspektionen, 2009b). Rektorer på gymnasiet menar att det är 

svårt att omsätta elevers behov i lämpliga stödinsatser och framhåller att det är ett stort 

problem att elever inte deltar i det stöd som erbjuds (Skolverket, 2010). Majoriteten av 

eleverna i denna undersökning som inte deltagit i det erbjudna stödet menar att de inte gick dit 

eftersom stödet var placerat sent på eftermiddagarna efter deras ordinarie lektioner. Andra 

anledningar till att de inte sökte upp stödet var att det var elever från andra klasser/program 

där, att de var med kompisar istället och att de tränade eller jobbade. Detta tyder på att de inte 

var tillräckligt motiverade för att delta. Den hjälp och det stöd de fick på denna extra 

stödlektion upplevdes inte som tillräckligt för att de skulle delta (se Expectancy-Value Theory 

av Wigfield & Eccles, 2000). 

 

Den elev som fått särskilt stöd på grundskolan och har något att jämföra med menar att det 

stöd hon fick på gymnasiet inte var tillräckligt. Även forskningen visar att det särskilda stödet 

i gymnasieskolan är mer bristfälligt än i grundskolan (Skolinspektionen, 2009b). Jag menar 

att det är alla vi som arbetar i skolan med eleverna som tillsammans med huvudmannen är 

skyldiga att värna alla elevers rätt till stöd utifrån sina behov. Ingen elev får falla mellan 

stolarna. I Skolinspektionens (2014b) granskning framhåller vårdnadshavare att deras 

engagemang har haft betydelse för vilket stöd eleverna fått. Detta anser jag vara mycket 

allvarligt. Alla elever måste få det stöd som de har behov av och rätt till oavsett 

vårdnadshavarnas engagemang.  

 

När det gäller gruppstorlekens betydelse för måluppfyllelsen så går forskningens åsikter isär 

men resultatet i denna studie är tydligt. Eleverna upplever att de blir mer uppmärksammade av 

läraren och får mer hjälp när gruppen är mindre. Någon framhåller också att det blir mer lugn 

och ro och lättare att fokusera. Elevernas synpunkter angående gruppstorlekens betydelse 

sammanfaller med resultatet i den forskning som Håkansson och Sundberg (2012) lyfter.  

Detta har medfört att jag sett det som intressant att studera lärartätheten i elevernas klasser. 

Jag har också funnit det intressant att studera vilket stöd andra elever runt omkring de 

intervjuade eleverna fått, eftersom detta kan ha haft en indirekt påverka på elevernas 

möjlighet att få stöttning i klassrummet.  

 

I vissa av elevernas grundskoleklasser har andra elever varit föremål för riktade stödinsatser, i 

form av stöd i mindre grupper utanför klassen. Både parallellt med den ordinarie 

undervisningen men även som extra tillval. Detta har medfört att gruppen blivit mindre och att 

den ordinarie matematikläraren kunnat ägna sin uppmärksamhet åt övriga elever i klassen. 

Det kan konstateras att det stöd som elever fått på grundskolan i huvudsak ingått i den 

ordinarie undervisningen medan stödinsatserna på gymnasiet varit frivilliga för nästan alla 

elever. Om detta har påverkat hur eleverna lyckats med matematiken går inte att påvisa i 

denna studie. Jag kan dock konstatera att eftersom stödet varit en del av den ordinarie 

undervisningen på högstadiet så har elever tagit del av det i högre grad än vad som varit fallet 

på gymnasiet.  
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När det gäller elevantalet i undervisningsgrupperna så kan det konstateras att det i årskurs nio 

varierade mellan 14 och 26 elever och på gymnasiet mellan 18 och 32 elever. På grundskolan 

fanns en extra lärarresurs tillgänglig vid en matematiklektion varje vecka för en av elevernas 

klass. I en annan elevs klass fanns antingen en speciallärare eller lärarresurs tillgänglig på i 

stort sett varje matematiklektion. På gymnasiet var det bara en lärare i varje klass vid samtliga 

lektioner. Om man jämför klasstorleken på högstadiet med klasstorleken under första året på 

gymnasiet så kan det konstateras att nära tre fjärdedelar av eleverna undervisades i en klass 

med fler elever på gymnasiet än på högstadiet. Detta innebär alltså att klasstorleken på 

gymnasiet generellt sett var större för varje elev än klasstorleken i årskurs nio, men också att 

eleverna på gymnasiet hade tillgång till en mindre lärarresurs på lektionerna. 

 

Jag kan sammanfattningsvis konstatera att eleverna på grundskolan har haft tillgång till ett 

mer varierat utbud av stödformer samt att klasstorleken varit mindre och lärartätheten högre 

än den varit på gymnasiet. Undersökningsgruppens elever har alla gått ut grundskolan med 

godkända betyg i matematik, men har inte klarat den första matematikkursen på gymnasiet. 

Skillnaden i det stöd som funnits kring eleverna på grundskolan och gymnasiet är troligtvis 

inte den enda anledningen till skillnaden i elevernas resultat, men det är en faktor som måste 

vägas in i sammanhanget. Jag menar också att resultaten i undersökningen tyder på att en 

större individanpassning vid organisationen av matematikundervisningen och ett mer varierat 

utbud av stödinsatser skulle gagna måluppfyllelsen i matematik för eleverna på gymnasiet, 

något som även Skolinspektionen (2009b) förordar och Hatties (2009) metasyntes visar. 

 

Elevernas förslag till organisation av matematikundervisningen på 
gymnasiet 
När eleverna kommer till gymnasiet så vill de att en överföring ska följa med från högstadiet 

så att de på en gång kan få den hjälp och de stöd som de har behov av. Något som såväl 

Skolverket (2011b) som Skolinspektionen (2009b) och Evangelou et al. (2008) framhåller 

som betydelsefullt för måluppfyllelsen.  

 

Vad som anses vara en idealisk gruppstorlek för matematikundervisningen varierar bland de 

elever som intervjuades. Ett par elever vill ha små grupper för att få lugn och ro och 

tillräckligt med hjälp. Andra elever menar att den ideala gruppstorleken ligger någonstans runt 

20 elever. Det som eleverna är helt ense om är att det inte får vara för många elever per lärare 

och någon föreslår tio elever per lärare som ett lämpligt riktvärde. De är alla tydliga med att 

de vill ha mer tid med sin lärare än de hade första året på gymnasiet, då de gick i klasser som 

hade mellan 18 och 32 elever. En lösning som föreslås är halvklassundervisning. Hatties 

(2009) metaanalys visar att det inte finns några belägg för att en minskning av klasstorleken 

från 25 till 15 elever har några effekter på elevers lärande. Håkansson och Sundberg (2012) är 

däremot mer inne på elevernas linje och menar att minskad klasstorlek leder till att lärarna kan 

ge varje elev mer uppmärksamhet vilket i sin tur leder till förbättrade elevprestationer. 

 

Elever föreslår också att två lärare kan undervisa tillsammans i klassen och pekar på 

fördelarna med att elever då kan få fler olika förklaringar. De menar också att elever på så sätt 

slipper känna sig annorlunda i och med att de kan få stöd i klassen istället för utanför. Hattie 

(2009) anser däremot att samundervisning har låg påverkan på elevers lärande. Håkansson 

och Sundberg menar å sin sida att lärares kompetenser tillvaratas bättre vid samundervisning 

och att elevers lärande kan öka. Persson och Persson (2012) hävdar dessutom att elever 

presterar bättre när lärare och andra yrkesgrupper samarbetat i klassrummen. Detta menar jag 

är ett argument för att speciallärare och lärare skulle kunna arbeta bra tillsammans i 
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klassrummet. Även Idas erfarenheter från grundskolan visar att det fungerat bra när 

specialläraren varit inne och stöttat eleverna tillsammans med klassläraren.  

 

Nivåindelad undervisning förekom på nästan 40 % av de gymnasieskolor som deltog i en 

undersökning av Skolverket (2010). De intervjuade eleverna argumenterar för såväl som emot 

nivågruppering. De skulle vilja ha undervisning i mindre grupper med elever med liknande 

förkunskaper från den egna klassen. Fördelarna de ser är att de då har möjlighet att få 

grundliga förklaringar på sin nivå utan att behöva känna att andra blir drabbade av detta. De 

behöver inte heller känna sig ensamma med sina problem. Det finns forskning som visar att 

elever som har kraftigt minskade färdigheter i ett eller två ämnen men i övrigt går i en 

heterogen grupp under dagen skulle kunna vara hjälpta av nivåindelad undervisning 

(Håkansson & Sundberg, 2012). Även Hattie (2009) menar att grupper av lågpresterande 

elever skulle kunna vinna på nivågruppering. De argument som eleverna framför som talar 

mot nivågruppering är att klasskamrater kan ge hjälp och stöd, något som även Hattie (2009) 

påpekar.  

 

Elevernas olika erfarenheter ligger naturligtvis till grund för deras olika sätt att se på 

utformningen av matematikundervisningen och stödet. Allt detta menar jag ger belägg för att 

stödet måste vara individanpassat utifrån varje elevs behov. Eleverna vill ha hjälp i form av 

olika sorters extra anpassningar såväl som de vill ha möjlighet att få särskilt stöd i mindre 

grupper och enskilt. Högst rimliga önskningar helt i enlighet med Skollagens (SFS 2010:800) 

intentioner. 

 

Majoriteten av eleverna önskade minst tre undervisningstillfällen per vecka à 80 min per 

lektion vilket skulle bli ungefär 130 timmars undervisning i kursen. Alltså en förstärkning 

med 30 timmar utifrån riktvärdet som är 100 timmar för en kurs på 100 poäng. En utökning 

som kommunen har rätt att göra om man anser att det behövs för att eleverna ska nå målen. 

Detta är en möjlighet som få skolor utnyttjar (Skolinspektionen, 2009b). Detta kanske beror 

på att kostnaderna för undervisningen då skulle öka under elevernas första år. Jag tror däremot 

inte att totalkostnaderna för elevernas matematikstudier under gymnasietiden skulle öka med 

dessa insatser. Jag är övertygad om att denna tidiga satsning, tillsammans med riktade insatser 

i form av extra anpassningar och särskilt stöd skulle få fler elever att slippa uppleva 

misslyckanden. På så sätt tror jag att elevernas motivation skulle öka och fler elever skulle 

hitta kraft att kämpa vidare mot ökad måluppfyllelse. Detta kan ses som ett exempel på vad en 

proaktiv (förebyggande) verksamhetskultur skulle kunna innebära. En verksamhetskultur som 

även förordas inom forskningen av såväl Nilholm (2012) som Skolinspektionen (2009b). 

 

 

Metoddiskussion  
Larsson (1994) menar att intern logik är ett av de kriterier som vanligtvis används för att 

bedöma kvaliteten i vetenskapliga arbeten. Han menar att: ”Harmoni bör råda mellan 

forskningsfrågan, antaganden om forskning och det studerade fenomenets natur, 

datainsamlingen och analystekniken” (Larsson, 1994, s. 170). I mitt arbete med denna studie 

har jag därför siktat mot att sammanfoga studiens delar till en harmonisk helhet. 

 

Faktorer som påverkat undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet  
Trovärdighet handlar om att säkerställa att studien mäter det som den avser att mäta. För att 

göra studien så trovärdig som möjligt har teoretiska perspektiv och litteratur som är relevanta 

för syfte och frågeställningar valts. Studiens genomförande har också fullständigt beskrivits 

samt att syfte och frågeställningar har bevarats och diskuterats utifrån det material som 
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samlats in (Denscombe, 2009).  

 

Tillförlitlighet handlar om att resultaten blir desamma om studien skulle genomföras på nytt. 

För att öka studiens tillförlitlighet har målsättningen varit att genomföra den på ett transparent 

sätt där de metoder som använts, de analyser och beslut som tagits tydligt framkommer 

(Denscombe, 2009). Mina färdigheter som intervjuare och min personliga 

bedömningsförmåga är faktorer som också har påverkat undersökningens tillförlitlighet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Generaliserbarhet 

Undersökningens resultat gäller i första hand för de fall som studerats och gör inte anspråk på 

att ge en generell bild av gymnasieelevers upplevelser. Däremot är det möjligt, kanske till och 

med troligt, att resultaten skulle kunna vara överförbara på andra liknande fall där elever 

klarat grundskolans matematik men inte den första matematikkursen på gymnasiet (Lincoln & 

Guba i Denscombe, 2009). 

 

 

Didaktiska implikationer 
På vilket sätt skulle då resultaten i denna studie kunna ge vägledning för skolpraktiken? Den 

allra viktigaste lärdomen vi kan dra av studiens resultat anser jag vara betydelsen av att vi 

lärare ser och bekräftar våra elever. Lärarens betydelse för elevernas upplevelser av sina 

matematikstudier är något som går som en röd tråd genom alla intervjuer i studien. Vi lärare 

är inte alltid medvetna om hur viktigt vårt agerande är för elevernas prestationer, något som 

också framgår av Hatties forskning (2009). Elever behöver lärare som engagerar sig i eleverna 

och ger återkoppling för att de ska känna sig motiverade och få styrka att arbeta vidare 

(Skolinspektionen, 2009b). Det kan säkerligen finnas många orsaker till att lärare inte gör 

detta i tillräcklig omfattning. Det kan bero på hög arbetsbelastning, tanklöshet eller något helt 

annat, men om vi vill hjälpa våra elever att lyckas med sina studier så får vi lärare aldrig 

glömma vikten av att vi uppmärksammar och engagerar oss i varje enskild elev och 

uppmuntrar deras ansträngningar.  

 

Studien visar också att det är av största vikt att eleverna får en bra start på sina 

matematikstudier när de kommer till gymnasiet. Skolans rutiner för mottagandet från 

högstadiet spelar här en betydelsefull roll för att elever direkt ska få den hjälp och det stöd 

som de behöver för att klara matematiken. Här ser jag en viktig arbetsuppgift för en 

speciallärare i matematik, att överföra informationen mellan högstadiet och gymnasiet. Den 

information som grundskolorna har om eleverna och hur matematikundervisningen 

organiserats kring dessa elever är som jag ser det ett mycket viktigt underlag för planeringen 

av matematikundervisningen på gymnasiet. Att tro att det stöd och de organisatoriska åtgärder 

som behövts för att hjälpa eleverna att klara matematiken på högstadiet helt plötsligt inte 

skulle behövas på gymnasiet anser jag vara naivt. Jag menar också att resultatet av denna 

studie, liksom studier av Skolinspektionen (2009b), underbygger slutsatsen om betydelsen av 

väl fungerande system för överföring mellan högstadiet och gymnasiet. 

 

En annan slutsats jag kunnat dra av studien är vikten av att eleverna bibehåller och bygger 

upp tron på sin egen förmåga att lyckas med sina studier. För att elever ska göra detta så har 

studien visat att eleverna måste få se sina framsteg. Elever som blir uppmärksammade och får 

stöttning och peppning har större möjligheter att göra framsteg. Det är vi lärare och 

speciallärare som arbetar med eleverna som har i uppgift att hjälpa dem att se dessa framsteg 

och ge dem positiva upplevelser av matematiken. På så sätt ökar elevernas motivation vilket 
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kan hjälpa eleverna in i en god spiral, där framgången leder till att eleverna arbetar vidare för 

att nå ytterligare framgångar.  

 

Det är också viktigt att lärarna försöker hitta vägar för att se vad den enskilde eleven behöver 

stöttning med. Ett alternativ kan kanske vara att använda formativ bedömning något som visat 

sig vara ett utmärkt sätt att öka elevers prestationer (Wiliam, 2013). Oavsett vilket sätt som 

används så menar jag att det väsentliga är att lärare och elever i tid får syn på elevers lärande 

och upptäcker eventuella missuppfattningar. Lärare och elever bör komma överens om vad 

målet för undervisningen är och synliggöra var eleverna befinner sig i sitt lärande. När det 

som behöver vidareutvecklas, såväl inom undervisningen som hos eleven, blir synligt så bör 

tid avsättas för denna utveckling innan elevernas kunskaper testas. Varje enskild elev måste 

under arbetets gång få den stöttning som krävs för att eleven ska slippa uppleva ett 

misslyckande vid en testsituation.  

 

Den här studien visar också på betydelsen av hur läraren ger feedback till eleven. Att eleven 

slipper uppleva besvikelsen och frustrationen av att vara ett par poäng från ”godkändnivån” 

och att läraren istället synliggör de framsteg som faktiskt gjorts på ett sätt som bygger upp 

elevernas självkänsla. På så sätt tror jag att utvecklingsbehoven som kvarstår blir hanterbara, 

och eleverna får kraft och energi att arbeta vidare.  

 

Jag menar också att resultatet i studien visar att en god grundorganisation av 

matematikundervisningen på gymnasiet är nödvändig för att säkerställa att alla elever får den 

hjälp och det stöd som de har behov av och rätt till. Jag tror också att detta på sikt kan leda till 

att fler elever klarar kurserna i matematik. Ett gott förebyggande arbete minskar, enligt 

Nilholm (2012), andelen elever som behöver extra stöd. Det kan konstateras att de intervjuade 

eleverna har erbjudits den vanligaste stödformen på gymnasiet, en så kallad ”mattestuga”, och 

att detta stöd inte har varit tillräcklig för dessa elever. Eleverna hade önskat ett mer varierat 

utbud av stödinsatser. Exempel på stödinsatser som eleverna i studien föreslagit är 

halvklassundervisning samt extra lärarresurs i klassen och utanför klassen. Eleverna önskar 

också undervisning av speciallärare i gruppen med den ordinarie läraren och utanför klassen 

med mindre grupper av elever men även i form av enskild undervisning. Eleverna vill också 

ha möjlighet till extra stödlektioner utanför ordinarie lektionstid.  

 

Det innebär att eleverna liksom jag och forskningen (Hattie, 2009; Skolinspektionen, 2009b) 

är övertygade om att en större individanpassning vid organisationen av 

matematikundervisningen och ett mer differentierat utbud av stödinsatser på gymnasiet skulle 

gagna elevernas måluppfyllelse i matematik. 

 

Hur bygga vidare på studien 
Inte alla elever som kommer från grundskolan med godkända betyg i matematik känner sig 

rustade att klara gymnasiets första kurs. Detta är oroande och vad orsakerna kan vara finns all 

anledning att studera vidare ur ett brett perspektiv, speciellt då elever upplever det som ett 

problem.  

 

I min studie framkommer det också att överföringen från högstadiet till gymnasiet inte är 

upplevs som tillfredsställande. Detta är något som även Skolinspektionen (2009b) påpekar. 

Därför vore det intressant att studera orsakerna till bristerna i överföringarna och då specifikt 

fokusera de goda exempel på väl fungerande system som finns ute i verksamheten.  
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Den gymnasieskola som studien genomfördes på är ett exempel på en skola med en reaktiv 

verksamhetskultur, eftersom eleverna erbjuds stöd för att reparera sina misslyckanden i 

efterhand. En proaktiv verksamhetskultur arbetar förebyggande för att elever ska slippa 

uppleva misslyckanden. Resultatet i studien pekar på att en proaktiv verksamhetskultur skulle 

vara att föredra. Det skulle därför vara intressant att studera om det är mindre resurskrävande 

för en skola att arbeta proaktivt än att arbeta reaktivt.  

 

Jag har arbetat som matematiklärare på gymnasiet i närmare 25 år och jag upplever att min 

och andra matematiklärares arbetssituation har förändrats markant under den här tidsperioden. 

Min uppfattning är att vi lärare är mycket mer stressade och pressade idag än vi var på 90-

talet. Under vårterminen 2014 var det nästan 17 procent (Skolverket, 2014c) av våra 

gymnasieungdomar som skrev det nationella provet i kursen Matematik 1b som inte klarade 

det. Därför skulle det också vara intressant att studera hur arbetssituationen har förändrats för 

matematiklärare på gymnasiet de senaste 20 åren och vilken effekt detta har haft på 

gymnasieelevers måluppfyllelse i matematik. 

 

Till sist 
Jag är säker på att de allra flesta eleverna klarar sig igenom gymnasiets 

matematikundervisning oberoende av vilken undervisning de möter. Det som kan variera är 

vilket betyg dessa elever lyckas uppnå, men de kommer alla minst att nå ett godkänt betyg. I 

varje klass finns det däremot också elever som inte gör det. Elever som har ”Särskilt 

utbildningsbehov i matematik (SUM)” (Engström & Magne, 2006, s.11). De är egentligen 

inte särskilt annorlunda än andra elever, de vill bara ha en undervisning som möter deras 

behov. De vill ha en undervisning som de, liksom alla andra, har all rätt att önska sig och all 

rätt att få. 

 

Min absoluta övertygelse är liksom Nilholms (2012) att en proaktiv verksamhet är mer 

gynnsam för måluppfyllelsen än en reaktiv. Med en proaktiv verksamhetskultur kommer 

eleverna till en skola som har hög kvalitet på verksamheten och en god förberedelse och 

organisation för att direkt kunna hjälpa och stötta alla skolans elever. Jag ser det som en 

passande arbetsuppgift för en speciallärare med inriktning mot matematikutveckling att leda 

detta arbete: att tillsammans med skolledning, övrig specialpedagogisk personal, elevhälsa 

och matematiklärare utforma en väl fungerande matematikundervisning. 

 

Målet är att eleverna när de kommer till gymnasiet upplever att de blir sedda och får det stöd 

och den stimulans som de behöver och har rätt till. På så sätt skulle misslyckanden kunna 

undvikas och eleverna får uppleva framsteg, något som skulle hjälpa dem att stärka 

självtilliten och tron på sin egen förmåga. Detta kan i sin tur leda till gynnsamma effekter på 

elevernas motivation att arbeta vidare med skolarbetet. 

 

Med det goda stöd som eleverna kan få av en ansvarstagande huvudman, en insiktsfull rektor, 

en väl utvecklad elevhälsa och sina samverkande lärare och speciallärare är förutsättningarna 

goda för att framgång ska föda ny framgång och leda till en ökad måluppfyllelse för såväl den 

enskilde eleven som för verksamheten. 
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1991. Hösterminen 2013 startade jag min utbildning till speciallärare i matematik 
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examensarbete som syftar till att, utifrån elevers upplevelser, få ökade kunskaper 

om faktorer som påverkar elevernas möjligheter att klara matematiken på 

gymnasiet. 

 

Jag kommer att intervjua elever på gymnasiet och jag är mycket tacksam för att 

du har tackat ja till att delta och bidra med dina erfarenheter och upplevelser. 

Intervjun kommer att genomföras i ett samtalsrum på skolan, vid en tidpunkt 

som vi tillsammans kommer överens om, och den kommer att ta ca 40-60 min. 

Du ska däremot veta att du när som helst är fri att avbryta ditt deltagande.  

I arbetet tillämpas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket bland 

annat innebär att du som intervjuas kommer att avidentifieras så att du som 

enskild deltagare inte kommer att kunna identifieras. Den klass, skola och den 

stad som skolan befinner sig i kommer inte heller att kunna identifieras. 

Intervjuerna kommer dessutom endast att vara tillgängliga för mig, mina 

handledare, min examinator och opponent. Allt intervjumaterial kommer sedan 

att förstöras så fort det är formellt möjligt.  

Examensarbetet kommer att publiceras vid Umeå universitet under våren 2015. 
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vid Umeå Universitet. Under höstterminen 2014 kommer jag att arbeta med mitt 

examensarbete som syftar till att, utifrån elevers upplevelser, få ökade kunskaper 

om faktorer som påverkar elevernas möjligheter att klara matematiken på 

gymnasiet. 

 

Jag kommer att intervjua elever på gymnasiet och din dotter/son är en av de 

elever som tackat jag till att delta, vilket jag är mycket tacksam för.  

I arbetet tillämpas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket bland 

annat innebär att intervjupersonerna kommer att avidentifieras så att de 
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Intervjuerna kommer dessutom endast att vara tillgängliga för mig, mina 
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Intervjuguide   Elevintervju 

Börjar med att tacka för att eleven ställer upp på en intervju. 

Information: Jag håller på att utbilda mig till speciallärare i matematik och är intresserad av 

att ta reda på hur man på bästa sätt kan organisera matematikundervisningen och den 

stödresurs som finns till förfogande, för att alla elever ska ha möjlighet att klara den första 

matematikkursen på gymnasiet.  

Intervjuns syfte är att jag utifrån dina och de andra elevernas upplevelser ska få ökade 

kunskaper om de faktorer som ni anser påverkat era möjligheter att klara matematiken på 

högstadiet och på gymnasiet. 

Bekräftelse om tillåtelse att spela in intervjun: Slår på inspelningen. 

Detta är elevintervju 1-7. Ange datum för intervjun.  

Informera om att det inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt enligt den 

information som tidigare givits muntligt och skriftligt.  

Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 

 

Del 1 (Bakgrund, första minnet av mötet med matten) 

Du har ju haft matematik i skolan ganska många år nu.  

Vilket är ditt första matematikminne? 

 

Positivt                             Negativt 

 

Vilket stadium? 

Vad gjorde ni på matematiklektionerna under 

den här tiden? 

 

Vad tyckte du om matematikämnet i skolan 

under den här tiden? 

Vilka hjälpte klassen med matematiken? 

(lärare, speciallärare, specialpedagoger) 

 

 

Fick du något extra stöd på lågstadiet? (sorts 

stöd, omfattning) 

  

Del 2. (Ger en bild av elevens uppfattning 

om hur det var på högstadiet, bl.a. elevens 

syn på organisationen av undervisningen) 

Del 3 (Ger en bild av elevens uppfattning 

om hur det var första året på gymnasiet, 

bl.a. elevens syn på organisationen av 

undervisningen) 

Hur upplevde du matematikundervisningen 

på högstadiet? 

 

   Negativt         Neutralt          Positivt    

 

Hur upplevde du matematiken första året på 

gymnasiet? 

 

   Negativt         Neutralt          Positivt    
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Vad var det som gjorde att du upplevde den 

så? 

 

Vad var det som gjorde att du upplevde den 

så? 

 

Beskriv hur undervisningsgruppen såg ut på 

högstadiet : (gruppstorlek) 

 

7:an 

 

8:an 

 

Hur var den i 9:an? 

 

Var det många som behövde extra hjälp? 

 

Beskriv hur undervisningsgruppen såg ut 

första året på gymnasiet. (gruppstorlek) 

 

 

 

 

 

 

 

Var det många som behövde extra hjälp? 

 

Vilka hjälpte klassen med matematiken? 

(lärare, speciallärare, specialpedagoger) 

 

Hur var det i åk 9? 

 

Vilka hjälpte klassen med matematiken? 

(lärare, speciallärare, specialpedagoger) 

Fick du något extra stöd på högstadiet?  

 

 Sorts stöd? Personellt, materiellt 

 

 

I klassrummet     I mindre grupp    Enskilt 

 

 

 På ordinarie lektioner eller extra? 

 

 

 Omfattning 

 

 Vad gjorde man på stödet? 

 

 Hur upplevde du stödet? 

 

 

Var det obligatoriskt eller frivilligt att delta i 

stödet? 

 

 

 

 

Fick du något extra stöd under detta år?  

 

 Sorts stöd? Personellt, materiellt 

 

 

I klassrummet     I mindre grupp    Enskilt 

 

 

 På ordinarie lektioner eller extra? 

 

 

 Omfattning 

 

 Vad gjorde man på stödet? 

 

 Hur upplevde du stödet? 

 

 

Var det obligatoriskt eller frivilligt att delta i 

stödet? 

 



  Bilaga 3 

  Sid 3(4) 

 

 

 Hur testades dina kunskaper på 

högstadiet? 

 

 

 Extra anpassningar? 

 

 Hur testades dina kunskaper på 

gymnasiet? 

 

 Extra anpassningar? 

 

Hade du något åtgärdsprogram på 

högstadiet? 

 

 

Vad tycker du att åtgärdsprogrammet fyllde 

för funktion? 

 

 

Hade du något åtgärdsprogram första året på 

gymnasiet? 

 

 

Vad tycker du att åtgärdsprogrammet fyllde 

för funktion? 

 

 

Vad tror du var avgörande för att du klarade 

matematiken i nian? 

 

 

 

 

 

 

 

Vad tror du var avgörande för att du inte 

klarade matematiken under först året på 

gymnasiet? 

 

 

 

Skillnader jämfört med högstadiet? 

Fråga om gymnasietiden 

 

Del 4 (ger en bild av elevens uppfattning om vilket stöd eleven skulle ha velat ha direkt 

på gymnasiet) 

Hur tycker du att en idealisk organisation av matematikundervisningen på gymnasiet skulle 

se ut? 

- Gruppstorlek / antal lärare, speciallärare 

 

 

- Antal lektioner i veckan 

 

 

- Extra stöd?  

 

 

- I så fall i vilken form? 

 

  



  Bilaga 3 

  Sid 4(4) 

 

 

Vilken hjälp hade du velat ha med matematiken när du kom till gymnasiet i ettan, om du hade 

fått bestämma?  

 

 

 

 

 

Möjlighet till extra stöd? I vilken form? 

 

 

 

 

Övrigt 

Hade du behövt någon annan sorts stöd? 

 

 

 

 

 

 

   

Avsluta med att fråga: 

- Är det någonting mer som du tycker att de som bestämmer över hur 

matematikundervisningen ska läggas upp för elever som går sin första matematikkurs på 

gymnasiet borde tänka på? 

- Jag har inga fler frågor, finns det något mer du vill säga eller något du vill fråga om innan vi 

avslutar intervjun? 

 

Tack så mycket för att du ville vara med! 

 


