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Abstract 

Ett syfte med studien har varit att få fördjupade kunskaper om hur elever med svårigheter i 
matematik upplevt sin undervisning i grundskolan, hur deras övergång till gymnasiet sett ut 
och vad som sedan hände på gymnasiet gällande matematik. Utifrån den fördjupade 
kunskapen och förståelsen har framgångsfaktorer identifierats. Som metod har intervjuer 
använts, informanterna har bestått av tre elever och fyra före detta elever. För att skapa en 
kontext av skolsituationen har även en rektor, en specialpedagog och två gymnasielärare i 
matematik intervjuats. Majoriteten av eleverna hade fått stöd i liten grupp under en längre 
period i grundskolan, andra elever hade struntat i skolan och matematiken ända fram till 
nationella proven i årskurs 9. Flertalet av eleverna kom in på sitt valda gymnasieprogram men 
klarade inte kurs 1 i matematik under första läsåret. De behövde längre tid på sig men på olika 
sätt nådde de alla ett godkänt betyg i matematik kurs 1 under gymnasiet. Identifierade 
framgångsfaktorer var engagerade lärare, egen motivation och möjlighet att göra en omstart i 
ny skolmiljö. Förändrade rutiner vid övergången och överlämningen till gymnasiet ses som 
angeläget utvecklingsområde för en speciallärare. 

Nyckelord: upplevelser av matematiksvårigheter, stöd i matematik, framgångsfaktorer i 
matematik, överlämning grundskola till gymnasium. 
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1 Inledning 
Den 1 juli 2011 fick Sverige en ny läroplan för gymnasiet, GY 111. I den nya läroplanen 
skärptes kraven i flera ämnen, däribland i matematik. Under det senaste decenniet har det 
kommit rapporter om svenska elevers försämrade kunskaper i matematik. En av de mest 
omtalade undersökningarna är PISA, en återkommande studie av elevers kunskaper i bland 
annat matematik, i OECD-länderna. Enligt den senaste PISA-undersökningen (Skolverket, 
2013) har svenska elevers resultat i matematik fortsatt att sjunka. Det har väckt stor upp-
märksamhet både i och utanför landet. Från att svenska 15-åringar år 2000 och 2003 legat 
över OECD-genomsnittet i bland annat matematik, låg Sverige år 2012 under genomsnittet. 
Vi är också det land med den största resultatförsämringen inte bara i matematik utan även i 
läsförståelse och naturvetenskap bland OECD-länderna. Andra områden från PISA där 
Sverige avviker negativt är skolmiljön, svenska elever har mest sena ankomster och arbetsron, 
som är sämre än OECD-genomsnittet. TIMSS är en annan stor internationell undersökning. 
Den mäter elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8 och genomförs 
vart fjärde år bland länder i hela världen. Även resultaten i TIMSS visar på en tydlig 
resultatnedgång i matematik för svenska elever i årskurs 8 mellan 1995 till 2011 (Skolverket, 
2011). 

Denna utveckling avspeglas också i Skolverkets sammanställning, SIRIS kvalitet och resultat 
i skolan. Vid en granskning av slutbetygen i årskurs 9 kan man se att år 2015 var det 10,4 % 
av eleverna som inte nådde godkänt betyg i matematik, jämfört med 6,6 % år 2006, en 
skillnad på 3,8 procentenheter (Skolverket, 2015). Under samma tid har det i de allra flesta 
ämnen varit fler elever som nått godkända betyg, med undantag för svenska och engelska. Där 
var det 0,4 respektive 1,4 procentenheter färre som nådde godkänt år 2015 jämfört med 2006. 
Vid det senaste nationella provet i matematik i årskurs 9, 2015, var det 18,8 % av eleverna 
som inte klarade kravet för godkänd nivå2, jämfört med 4,0 % för svenska och 3,6 % för 
engelska.  

Utbildningsforskarna Madeleine Löwing och Christian Bennet skriver på DN-debatt 10 april 
2014 under rubriken ”Gymnasister har svårt att klara matematik för mellanstadiet”, att 
Sverige utmärker sig med en sämre kunskapsutveckling för eleverna mellan årskurs 4 och 
årskurs 8 jämfört med de flesta andra OECD-länder. Forskarna har även tagit del av resultat 
från klasser i årskurs 1 på gymnasiet i en större mellansvensk kommun. Där framgår det att 
många elever har ”mycket dåliga kunskaper” i grundläggande färdigheter i bråk- och 
procenträkning. Hälften av dessa gymnasieelever har problem med uträkningar de borde ha 
lärt sig under mellanstadiet.  

I Medelstastudien från 2003 framkom ett liknande resultat. Eleverna i den så kallade 
Medelstaskolan testades på baskunskaper i matematik. De 15 % lägst presterande eleverna i 
årskurs 9 låg på samma nivå som en genomsnittlig elev i årskurs 4.  Engström och Magne 
kommenterar detta med att ”…de flesta matematiklärare skulle betrakta dessa kunskaper som 
oundgängligt nödvändiga för att klara de fortsatta studierna i gymnasieskolan” (Engström & 
Magne, 2003, s.54). 

 

                                                
1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
2 Nationella provet är ett av flera prov i matematik. Resultatet på Nationella provet blir därför inte alltid 
detsamma som betyget, jämför 10,4 % nådde inte godkänt betyg och 18,8 % klarade inte kravet för godkänt på 
Nationella provet.  
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För lågpresterande elever i matematik verkar det som att det är vid övergången mellan årskurs 
3 och årskurs 4 som utvecklingen av den matematiska förmågan stannar av. Det är vid den 
tidpunkten som matematiken blir mer komplicerad och läroböckerna börjar ställa högre krav 
på läskunnighet (Lunde, 2011). Kraven ökar sedan successivt på elever att lära sig och förstå 
matematiska termer och begrepp. Lundberg och Sterner (2010) betonar dessutom att elever 
med lässvårigheter ofta har problem med att tillägna sig nya ord och begrepp. De försämrade 
matematikkunskaperna hos elever kontra de ökade kraven i den nya läroplanen innebär stora 
utmaningar för lärare i matematik. 

Tittar man på hur Skolverket formulerat uppdraget i gymnasiets läroplan, 2011, kan man läsa 
att läraren bland annat ska: 

• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 
• stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära 
• stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i svårigheter   

I den första kursen i matematik på gymnasiet, kurs 1, kan eleverna i det första kapitlet i 
matematikboken3 mötas av uppgifter bestående av negativa tal, olika typer av bråkräkning, 
primtal och potenser. Elever som har erfarenheter av stora misslyckanden i matematik kan ha 
utvecklat en starkt negativ emotionell laddning och en känsla av värdelöshet gentemot ämnet. 
Enligt Lundberg och Sterner (2010) kan siffror ”…framkalla panik och ångest, vilket 
naturligtvis inte befrämjar förmågan att lösa uppgifter” (s.32). Upplever man sig som ”dum” 
och inte någon ”matteelev”, då är man inte vidare rustad för att ge sig i kast med uppgifter 
som eleven förväntas klara.  

I ett material från Skolverket (2014), om övergångar inom och mellan skolformer, skriver 
Westin och Freed i inledningen, att när en elev byter skola eller skolform finns det stor risk att 
angelägen information om en elevs behov av extra anpassningar eller särskilt stöd faller 
mellan stolarna. Risken finns att eleven inte får de pedagogiska anpassningar och stöd hen 
behöver. Det kan också innebära att eleven bemöts med brist på förståelse. Westin och Freed 
poängterar därför att det är viktigt med fungerande rutiner för att underlätta övergångar, till 
exempel mellan årskurs 9 och gymnasiet.  

I samband med att GY 11 startade hade en gymnasieskola planerat för att hösten 2012 ta emot 
ett stort antal elever från grundskolan som inte skulle bli godkända i flera ämnen, matematik 
nämndes speciellt. Eleverna skulle därmed inte bli behöriga att söka till ett nationellt program. 
Skolan hade fått tydliga signaler från grundskolorna om att många elever var i riskzonen för 
att inte nå målen för godkänt. Det var första året med GY11 vilket innebar skärpta behörig-
hetskrav4. När höstterminen startade visade det sig att det var fler elever som hade fått 
godkända betyg än man hade planerat för på gymnasiet. På något sätt hade dessa elever blivit 
godkända i matematik och andra ämnen och var därmed behöriga att söka till gymnasiet. Det 
pratades om ”snäll-G” och en nyfikenhet väcktes för att ta reda på hur det hade gått för 
eleverna i matematik. Vilka erfarenheter hade dessa elever av grundskolans matematik-
undervisning och hur hade de klarat studierna i matematik på gymnasiet?  

I detta arbete har några av de elever som riskerade att inte nå godkänt betyg i årskurs 9 fått ge 
röst åt sina erfarenheter och upplevelser av ämnet under sin skoltid. Eleverna kommer att 
benämnas som informanter eller SUM-elever i rapporten, det vill säga elever med särskilda 
                                                
3 Detta gäller för åtminstone två läroböcker i kurs 1 för gymnasiet, Matematik 5000 1b och Origo 1b. 
4 Man måste vara behörig i åtta ämnen för att kunna söka ett yrkesprogram och behörig i tolv ämnen för att 
kunna söka ett studieförberedande program. 
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utbildningsbehov i matematik. Enligt Magne (1998) definieras en SUM-elev som en elev som 
vid en viss tidpunkt bedöms behöva höja sin matematiska förmåga, för att komma i paritet 
med en form av fastställd nivå för den elevens ålder och/eller årskurs.  
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2 Syfte 
Ett syfte med denna undersökning är att skapa ökad kunskap och förståelse för hur SUM-
elever upplever sina svårigheter i matematik och det stöd de fått i skolan. Ett annat syfte är att 
identifiera framgångsfaktorer som kan leda till att elever med svårigheter i matematik lyckas 
med sina studier i ämnet på gymnasiet. 

2.1 Forskningsfrågor 
För att nå syftet med undersökningen har följande fyra frågor varit utgångspunkt:  

• SUM-elever - hur ser deras beskrivningar av sina matematikerfarenheter ut när de 
börjar gymnasiet? 

• Vilka framgångsfaktorer beskrivs av SUM-eleverna för att lyckas med 
matematiken på gymnasiet? 

• Hur överförs information från grundskola till gymnasium med fokus på elever med 
matematiksvårigheter? 

• Hur identifieras elever som har matematiksvårigheter av pedagogerna när de börjar 
gymnasiet? 
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3 Teorier om lärande och stöd 
3.1 Lärande 
I denna del behandlas några teoretiska aspekter kring lärande med utgångspunkt i läroplan för 
gymnasieskolan, (SKOLFS 2011). Där kan man läsa att ”hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå”, att det ”också finns olika vägar att nå målen” och 
att ”särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter 
att nå målen för utbildningen”. Det innebär ett krav på skolan att inte ge alla lika under-
visning, vissa behöver lite mer stöd/undervisning för att det ska bli ”rättvist”. Varje elev ska 
få stimulans och möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. 
 
Läroplanen betonar också att kunskap inte är ett ”entydigt begrepp” och att det finns olika 
kunskapsformer som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.  Läroplanen ger uttryck för 
en syn på lärande och kunskapsskapande som har tydliga influenser av det sociokulturella 
perspektivet. Vygotskij är den forskare som främst förknippas med detta synsätt på lärande. 
Strandberg (2006) har bearbetat, förklarat och konkretiserat Vygotskijs grundbegrepp och han 
menar att de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet kan ses som 
en ”…mångfald av alternativa pedagogiska aktiviteter….” De sammanstrålar och påverkar 
varandra” (s.141). När det gäller lärande menar Säljö (2000) att det vardagliga samtalet kan 
ses som den viktigaste komponenten i kunskapsbildningen. Skola och utbildning utgår från 
antaganden och idéer om kunskapens innehåll. Mentala bilder och beskrivningar är inbyggda i 
skolan som verksamhet, i utrustning, hur skollokalerna är byggda, i läroböcker samt hur man 
prövar kunskapen med mera. Tolkningar av vetenskapliga teorier om lärande, utveckling och 
undervisning påverkar en process som successivt leder till att diskursen kring lärandet 
förändras.  
 
Vygotskij var starkt influerad av Piagets teorier. Piaget i sin tur har haft ett stort inflytande för 
både synen på barns intellektuella utveckling och för synen på undervisning. Hans teorier, 
från 1960-talet, handlade om hur barns intellektuella förmåga utvecklas och hur lärandet sker 
i samspel med omgivningen. Piaget är företrädare för en konstruktivistisk syn på mänskligt 
tänkande och lärande. Han hävdade att barn styrs av sin egen nyfikenhet och av att upptäcka 
saker på egen hand. Piaget delar in barnets intellektuella utveckling i tre stadier. I det första 
stadiet då barnet är cirka 0-2 år, utvecklas förmågan att förstå att något som inte syns ändå 
finns (Arfwedsson, 1994). Under det andra stadiet då barnet är ungefär 2-11 år, lär sig barnet 
bland annat att använda symboliska representationer som tal. I det tredje stadiet, från 11-12 år 
och uppåt, utvecklas det abstrakta tänkandet. Det logiska och systematiska tänkandet 
utvecklas ”…snabbast och mest övertygande efter femton års ålder” (s. 22). Konsekvenser av 
Piagets idéer blir att läraren inte kan lära barnet något eftersom barnet själv måste skapa sin 
kunskap själv utifrån det stadium hen befinner sig i. Den klassiska skolsynen att ”läraren ska 
hälla kunskap i eleven” fungerar alltså inte enligt Piaget. Lärarna måste istället sträva efter att 
stimulera elevernas egen aktivitet så att de kan konstruera sin kunskap. Utöver detta uttrycks 
det tydligt i läroplanen för gymnasieskolan att ”Skolans uppdrag att förmedla kunskaper 
förutsätter en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i 
framtiden och om hur kunskapsutveckling sker” (s.8).   
 
Vygotskij betonar liksom Piaget, den konkreta handlingens betydelse för utvecklingen av 
abstrakt tänkande. En stor skillnad mellan dem är deras syn på betydelsen av hur barnet till-
ägnar sig sitt språk. Piaget menade att användandet av språket utvecklas från ett egocentriskt 
perspektiv där barnet egentligen pratar till sig själv, till en färdighet där språket används till 
att kommunicera med andra. Enligt Vygotskij utvecklas språket i samspel med andra och 
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dessa sociala erfarenheter påverkar tänkandet. Barnet lär sig använda språkliga uttryck som de 
lärt sig i interaktion med andra och genom det kan barnet organisera sin kunskap om världen. 
Denna slutsats ledde fram till att Vygotskij också såg på undervisningen med andra ögon än 
Piaget (Arfwedson, 1994).  
 
Enligt Säljö (2000) är utgångspunkten för Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 
samspelet mellan olika ”kollektiva resurser för tänkande och handling” (s.66) kopplat till 
individers lärande. Inom ramen för det samspelet utvecklas vi människor. När vi lär oss sker 
det genom att omvärlden förtolkas, medieras. Teorin förklarar hur vi människor samverkar 
med de kulturella redskap som vi använder oss av. De tolkningar och tankemönster som 
omgivningen utnyttjar och tillhandahåller blir som en möjlighet och en gränssättning för 
individens lärande. Ett barn socialiseras in i kulturella mönster och användandet av språket 
och kommunikationen är länken mellan barnet och omgivningen. Människor utvecklar  
kunskaper och insikter som de lånat från andra. Det som sätter gränser för det mänskliga 
tänkandet och handlandet är vilka intellektuella och/eller fysiska redskap som människan har 
tillgång till. Två aspekter av hur lärande och utveckling går till är att man måste förstå att 
kulturen är dynamisk, den förändras ständigt och då utvecklas nya redskap som flyttar 
gränsen för vår förmåga. Den andra aspekten är att som en konsekvens av det blir lärandet en 
fråga om hur människor tar till sig dessa nya redskap och förmår använda sig av dem.  
 
Vygotskij införde termen proximal utvecklingszon, som beskriver skillnaden mellan vad 
barnet kan göra på egen hand och vad hen kan göra med hjälp av andra. Det vill säga, vad hen 
kan prestera med hjälp av en vuxen eller i samspel med andra som har mer kompetens. När 
barnet lär sig skriva och läsa ökar också deras självreglerande förmåga. De blir bättre på att 
planera och värdera sitt skrivande. Vid tretton års ålder har de lättare att lära från text än från 
tal, de läser snabbare än de lyssnar och det är ju en förutsättning för att våra skolsystem ska 
kunna fungera. När det gäller matematik och de svårigheter som många elever har med ämnet 
nämner Arfwedson (1994) att studier av vad barn kan och inte kan lett till slutsatsen att barn 
inte förstår syftet med att lära sig en del av skolans ämnen och då speciellt matematik. Barnen 
har dessutom svårigheter att förstå matematikens språk. Det finns outtalade innebörder av 
matematiska begrepp som inte klargörs på ett sådant sätt så att barnen kan förstå och införliva 
dem. Detta sammantaget inverkar negativt på motivationen att lära sig och förstå matematik.  
 
Ett kännetecken på mänsklig intelligens är att kunna ”lära genom undervisning” (s. 26). Ur ett 
pedagogiskt perspektiv är det just den potentiella utvecklingen hos individen som är av 
intresse och i skolsammanhang finns både redskap, intellektuella och fysiska (skollokaler), 
och möjligheten till samspel och handledning. Enligt Säljö (2000) fråntar man dock inte 
individen rollen som aktör. Personen som handleder använder sig av kommunikativa stöttor, 
så kallade scaffolds, stödstrukturer, en term som också är hämtad från Vygotskij. Det kan 
innebära att man strukturerar upp en uppgift eller delar upp den i mindre, överblickbara delar. 
Den handledande kan även visa själv, vara ett redskap. Viktigt för att kunna lyckas är att 
eleven är mottaglig för stöd och handledning, därför blir språket, tilltalet som den vuxne 
använder, så viktigt. Det är en balansgång, att befinna sig i elevens proximala utvecklingszon. 
Risken är att man antingen lägger sig på för låg nivå, en form av curling eller att man går för 
snabbt fram. Då utmanas inte elevens tänkande och lärandet omöjliggörs. Redan 1977 beskrev 
Ulf Lundgren att lotsning är mycket vanligt i pressade skolsituationer, speciellt i matematik 
(Bornäs, 1989).    
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3.2 Stöd  
Inom specialpedagogik med fokus på stöd kan man urskilja tre synsätt när det gäller elever i 
svårigheter och vilka åtgärder som behövs sättas in. De tre synsätten är det kompensatoriska 
eller kategoriska synsättet, det relationella eller kritiska synsättet och dilemmaperspektivet.   
 
Det kompensatoriska perspektivet innebär att man försöker lokalisera egenskaper/förmågor 
som på något sätt är problematiska för individen. Det leder till att man frågar sig ”var brister 
det hos de individer som har stora problem med detta” (Nilholm, 2003, s.15). Special-
pedagogikens uppgift blir då att kompensera individen utifrån de problem individen uppvisar. 
Perspektivet har sin grund i en medicinsk/psykologisk tradition där diagnostisering är centralt 
och som syftar till att utreda vilka individuella åtgärder som krävs. Arbetsgången blir att 
identifiera problemgrupper, söka efter psykologiska och neurologiska förklaringar samt finna 
åtgärder för att rätta till problemet (Nilholm, 2003). Fokus är på elevens brister och på 
orsakerna, bristerna kan hittas hos eleven eller i hens hemmiljö. Det kompensatoriska syn-
sättet leder oftast till att eleven helt eller delvis inte deltar i den ordinarie undervisningen utan 
istället ges speciell undervisning.  
 
Tolkningen av det kritiska perspektivet medför att specialpedagogikens uppgift (funktion) är 
förtryckande, det pekar ut vissa barn som ”onormala”. Orsaken till skolmisslyckanden för 
elever bör istället, enligt det kritiska perspektivet, sökas i elevens kontext eftersom skolans 
uppgift bland annat är att vara en god miljö för den mångfald av olikhet som eleven 
representerar. Orsakerna till svårigheterna för eleven finner man då i skolans strukturer, 
klassen, läraren. För att hjälpa eleven ska man ändra strukturerna, det är dessa som brister. 
Problemet sitter inte hos eleven och av detta följer att man är kritisk till diagnostisering av 
elevers svårigheter. Skolan slipper då att ändra sig och fokus blir eleven som problembärare. 
Förespråkarna för det kritiska perspektivet föredrar integrerade, inkluderande former av 
undervisning. Man vill ha ett helhetsperspektiv på skolsituationen, analysera undervisningen, 
arbetsformer, arbetssätt, relationer och organisation och lyfta blicken från bristtänkandet. Med 
andra ord vill man jobba inkluderande och fokus ska inte ska ligga på eleven i svårigheter 
utan på hela skolsituationen. Frågan blir hur vi i skolan kan bidra till att förbättra situationen 
för eleven.  

Utifrån ett dilemmaperspektiv kan kritik riktas mot både det kompensatoriska och kritiska 
perspektivet. Anhängarna menar att det är ett dilemma hur utbildningssystemet ska hantera 
elevernas olikheter. Man ska både ge likvärdig utbildning samtidigt som man ska hantera den 
mångfald av elever som finns. Det grundläggande problemet är att erbjuda alla samma 
utbildning samtidigt som undervisningen ska anpassas till elevers mångfald. Förespråkarna till 
dilemmaperspektivet pekar på tre dilemman där det kompensatoriska perspektivet blir 
problematiskt, individ kontra kategori, brist kontra olikhet samt kompensation kontra 
deltagande. Flera olika motiv ska tillfredsställas, de två kanske mest grundläggande är dels att 
fostra, lära eleverna liknande saker, dels sortera utifrån arbetsmarknadens behov. 

Nilholm (2012) har granskat olika aspekter av inkludering och menar att det finns en bild av 
att regelverken i svensk skola i stor utsträckning betonar inkludering. Han ifrågasätter den 
bilden och menar att styrdokumenten inte är så inkluderande och att de öppnar för både sär-
lösningar och kategorisering. Man brukar säga att skolan speglar samhället och att samhället 
har gått mot alltmer ökad individualisering (Nilholm & Göransson, 2013). Även skolan har 
betonat detta och en elev som inte uppnår betygskraven kan få ett individuellt åtgärdsprogram 
med olika mål. Det är ovanligt att man pratar om vilka mål gruppen (klassen) ska ha i skolan, 
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för att stärka dess gemenskap. Skulle man istället haft fokus på att stärka gemenskapen 
motverkas exkludering och inkludering underlättas, menar Nilholm och Göransson.  

3.2.1 Stöd utifrån styrdokument 
För att minska lärares administrativa arbete med åtgärdsprogram gjordes vissa ändringar, 
angående extra anpassningar och stöd. Dessa ändringar i Skollagen kapitel 3 började gälla 
från 1 juli 2014. Med extra anpassningar avses ”… en stödinsats av mindre ingripande 
karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare … inom ramen för den ordinarie 
undervisningen” (Skolverket, 2014, s. 11). Det behöver inte heller tas något formellt beslut 
om extra anpassningar, dock ska det ingå i elevens individuella utvecklingsplan. Den 
informationen ska sedan kunna fungera som en utgångspunkt om de extra anpassningarna inte 
räcker och ytterligare utredning måste göras. Om det krävs mer utredning går stödet över till 
fas två vilket innebär utredning om behov av särskilt stöd, och att ett åtgärdsprogram 
eventuellt behöver upprättas, se figur nedan. Det är specialpedagog Christina Franzon Wallin 
som konkretiserat de nya skrivningarna från Skollagen i form av en ”stödpyramid”, hon  
intervjuas i tidskriften Specialpedagogik (Cervin, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Franzon Wallin förklarar att basen utgörs av ledning och stimulans och beskrivs som skolans 
kompensatoriska uppdrag, det vill säga via olika pedagogiska metoder ska lärarna 
kompensera för elevens svårigheter. Det kan handla om att reflektera över hur tydliga 
instruktionerna är, hur strukturen i kunskapsstoffet presenteras, hur tiden fördelas i olika 
moment med mera.  Exempel på extra anpassningar som tas upp är möjlighet att få avskärma 
sig, genomgångar i enskild miljö, rörelsepauser, begränsning av uppgifter, tydlig feedback, 
särskilda läromedel, visa sina förmågor muntligt och förlängd tid vid prov. Extra anpassningar 
kan även innebära att man får direkt undervisning i det man har svårigheter med. Fungerar  
pyramidens bas, det vill säga ledning och stimulans, främjar det en god lärmiljö, enligt 
Franzon Wallin. Färre elever kommer då att bli beroende av extra anpassningar och särskilt 
stöd.  

I artikeln refererar Cervin även till Lennart Rådbrink och Wern Palmius, rådgivare på 
Specialpedagogiska myndigheten, SPSM. De menar att ”Den nya lagstiftningen helt enkelt 
handlar om att göra undervisningen tillgänglig. På så sätt är den förebyggande och borde leda 
till att färre elever behöver särskilt stöd…”.  Rådbrink och Palmius påpekar också att de nya 
reglerna innebär att rektorn har en skyldighet att ”…lägga sig i undervisningen, eller 
åtminstone ta reda på om den är begriplig”. Rektorn har alltså fått ett tydligt redskap för att 
diskutera pedagogiska frågor. När det gäller elever med en funktionsnedsättning kan det 
finnas skäl att skriva ett åtgärdsprogram på grund av att ” Det som står i ett åtgärdsprogram är 
rättsskyddat på ett annat sätt än de extra anpassningarna” (s.15). Skolverkets allmänna råd om 
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extra anpassningar tar inte upp om vad som gäller vid bedömning och provsituationer. 
Rådbrink och Palmius tycker inte det är bra, det borde vara självklart att extra anpassningar 
även får användas vid prov, i form av möjlighet att ställa frågor, förlängd provtid och rätt till 
alternativa verktyg, De påpekar att det finns en risk att de ”…snävare reglerna för nationella 
prov…” smittar av sig på alla typer av prov.  
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4 Forskningsgenomgång 
I denna forskningsbakgrund har jag försökt sammanställa vad olika forskare kommit fram till 
under tre huvudrubriker. Första området handlar om matematiksvårigheter och hur de kan 
kännas igen hos elever, här tas även begreppet dyskalkyli upp. Därefter behandlas olika 
aspekter som kan ses som hinder för inlärning, här har Sjöbergs studie (2006) använts som 
utgångspunkt. Sist fokuseras på framgångsfaktorer och där har bland annat Hattie och Yates 
(2014) utgjort en viktig källa. 

4.1 Matematiksvårigheter 

4.1.1 Trend i internationella studier 
Både PISA och TIMSS visar på en tydlig negativ utveckling vad gäller svenska elevers 
kunskaper i matematik. Vid förra PISA-undersökningen 2012, låg Sverige en procent under 
genomsnittet för OECD-länderna och det var minst 77 % av eleverna i ett genomsnittligt 
OECD-land, som nådde upp till basnivån, för Sveriges del var det 73 % (Skolverket, 2013). 
Jämfört med PISA 2009 var försämringen för svenska elever lika stor bland hög- som bland 
lågpresterande, men de svenska pojkarnas resultat i matematik hade sjunkit mer än flickornas. 
Även i TIMSS-undersökningen 2011 låg Sverige under genomsnittet för EU/OECD. 1995 var 
det 4 % av de svenska eleverna i årskurs 8 som inte nådde TIMSS elementära kunskapsnivå i 
matematik, 2011 var det 11 %, alltså nästan en tredubbling av andelen lågpresterande elever. 

4.1.2 Vad kännetecknar elever med matematiksvårigheter?  
Enligt Magne (1998) finns det några typiska drag som eleven i behov av särskilt stöd i 
matematik har, bland annat att i två tredjedelar av fallen är det en pojke med en arbetsförmåga 
och uthållighet som ligger under genomsnittet. Ofta finns det även känslomässiga störningar, 
till exempel ängslighet och ovilja mot matematik, i sällsynta fall specifika matematik-
nedsättningar. Man har inte kunnat påvisa några ärftliga faktorer, däremot att eleven ofta 
kommer från en miljö där stimulans för inlärning varit begränsad. 
 
Lunde (2011) menar att forskarna inte har en samsyn kring hur begreppet matematik-
svårigheter ska definieras. Han sammanfattar undersökningsresultaten från olika forskare med 
att gruppen elever med matematiksvårigheter i hög grad är heterogen, men att tre aspekter 
ändå kan skönjas. Det är brister i grundläggande matematiska färdigheter, att ”de tydligaste 
kännetecknen på matematiksvårigheter är knutna till arbetsminnet” och ”…helt avgörande 
tycks vara det verbala WM”(s. 57). Verbalt arbetsminne behöver vi när vi läser långa 
meningar, det är avgörande för läsförståelse. Lunde (2011) hävdar att det finns ett nära sam-
band mellan graden av språkfärdighet och matematisk färdighet.  
 
En annan forskare, Ostad (2001), beskriver hur elever använder olika strategier för att komma 
fram till svaren och att ett tydligt kännetecken på elever med matematiksvårigheter är att de 
använder samma strategier för olika uppgiftstyper. De kan inte variera och se att en annan 
strategi kan vara mer framgångsrik. 
 
Begreppet dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter är ett kontroversiellt och omdiskuterat 
begrepp både bland pedagoger och forskare. Lundberg och Sterner (2010) hävdar att 
dyskalkyli är ”ett svårfångat och inte alldeles entydigt fenomen” (s. 9). Speciellt i Sverige 
pågår en diskussion, en ”ideologisk strid” (Lunde, 2011, s. 27) om dyskalkyli existerar eller 
inte. Magne (1998) ifrågasätter begreppet dyskalkyli och betraktar det som ett ”språkligt 
missfoster” bestående av en grekisk förstavelse och ett latinskt efterled. Han ser det dessutom 
som märkligt att det endast syftar på räknefärdigheten, vilken är ett medel och inte ett mål för 
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matematiken. På så vis handlar begreppet dyskalkyli om något som är ”perifert” i matematik-
undervisningen och tyder på ett ”defektorienterat” perspektiv, som ”…strider mot dagens 
uppfattning om vad matematikinlärning är för något. Numera åsyftas en helt annan matematik 
än den som neurologerna i början hade i tankarna” (s. 20). 
 
I Storbritannien erkändes dyskalkyli som en inlärningssvårighet år 2001. Butterworth och Yeo 
definierar dyskalkyli som  
 

… ett tillstånd som påverkar möjligheten att tillgodogöra sig aritmetiska färdigheter. 
Dyskalkylektiker kan ha svårigheter med att förstå enkla talbegrepp, inte intuitivt 
kunna ”greppa” tal samt ha svårigheter med antalsuppfattning och olika matematiska 
procedurer. Även om de kan svara korrekt, eller använda korrekta strategier, gör de 
det mekaniskt och utan självförtroende (Butterworth & Yeo, 2010, s.8).  

Markus Björnström (2012) beskriver två förklaringsmodeller till varför dyskalkyli uppstår. I 
den ena modellen utgår man från att svårigheterna beror på samarbetet mellan hur tanke-
förmågor fungerar. Förmågorna som nämns är arbetsminnet, språklig förmåga, visuell och 
rumslig förmåga samt uppmärksamhet och koncentration. Den andra modellen förklarar 
svårigheterna i matematik med en osäker antalsuppfattning, det vill säga att snabbt och 
automatiskt uppfatta en viss mängd, till exempel fem av någonting. Enligt Björnström kan 
lindriga avvikelser i hjärnan påverka räkneförmågan.  

 Lundberg och Sterner (2010) betonar att dyskalkyli inte är ett ”allt eller inget-fenomen” 
(s.37). I dagsläget finns ingen entydig dyskalkylidiagnos vilket de samtidigt menar inte är det 
mest angelägna.  ”Det avgörande måste vara att man kan kartlägga och analysera problemen 
så att eleverna får adekvat hjälp i skolan” (s.36). 

4.2 Hinder för inlärning 
Gärdenfors (2010) refererar till en OECD-rapport från 2002, som tar upp viktiga faktorer som 
orsakar att elever misslyckas i skolan. Dessa är för få lärtillfällen, brist på självförtroende, låg 
motivation och en känsla av verklig eller upplevd otillräcklighet, vilket kan yttra sig i 
elevuttalanden som ”jag klarar inte av det”, ”det är för svårt” (s.69).  

4.2.1 Tidsfaktorn 
Bristen på lärtillfällen, som ett viktigt hinder för inlärning i matematik, får också stöd i 
TIMSS. Svenska elever har färre matematiklektioner jämfört med andra länder vilket TIMMS 
2003 visade.5 Sjöberg (2006) har observerat och intervjuat tretton elever, ”13-gruppen”, i 
matematiksvårigheter när de gick i årskurs 9, samt haft en jämförelsegrupp på 203 elever i 
årskurs 9 från fyra skolor. I avhandlingen beskrivs bland annat olika faktorer som påverkar 
inlärningen av matematik negativt, till exempel tidsfaktorn. Cirka tio procent av lektionerna i 
matematik försvann på grund av schemabrytande aktiviteter. Tid gick även bort i början av 
lektionerna av skäl som att läraren inte var tydlig med att säga ”nu sätter vi igång” eller så 
kom inte eleverna i tid till lektionen. PISA 2012 visar som sagt att svenska elever ligger bland 
de högsta av alla OECD-länder vad gäller sena ankomster. I Sjöbergs studie framkom även att 
eleverna i snitt använde mindre än hälften av lektionstiden i matematik till aktivt arbete.  
 

                                                
5 Från och med höstterminen 2013 utökades dock antalet undervisningstimmar i matematik i grundskolan med 
120 timmar. 
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Hattie och Yates (2014) hänvisar till tidsstudier i klassrum som genomfördes i USA på 1980-
talet och utifrån dessa använder de fyra tidsbegrepp:  

- Tilldelad tid, schemapositionen 
- Undervisningstid, den faktiska tiden med hänsyn tagen till schemabrytande aktiviteter 
- Engagerad tid, den tid som elever arbetar med uppgiften samt  
- Akademisk tid, den tid då eleven verkligen känner att hen lär sig och lyckas nå 

framgång.  
I en undersökning av en klass där man undervisade i matematik gjordes en uppskattning av 
hur mycket akademisk tid eleverna hade. Resultatet visade på en enorm variation i klassen, 
men medelvärdet låg på knappt 50 % av tiden.  
 
Det fanns en ambition hos skolorna i Sjöbergs undersökning att göra arbetspassen längre, 
vilket skulle möjliggöra mer laborativa arbetssätt och därmed öka måluppfyllelsen i kurs-
planen. Av Skolverkets utvärdering från 2003 framgick det dock att bara 6 % av den totala 
lektionstiden användes till laborativa inslag och att många elever upplevde lektionstiden för 
lång (Skolverket, i Sjöberg, 2006). Det verkar som att det är mer effektivt att dela upp 
inlärandet i kortare block. I de flesta inlärningssituationer är perioder på 15 till 30 minuter 
effektiva, kallas ibland även för fördelningseffekten (Hattie & Yates, 2014). 

4.2.2 Lärmiljö 
PISA 2012 undersökte bland annat elevers uppfattning om klassrumsklimatet, resultatet 
visade att Sverige och Finland hade sämst klassrumsklimat. Även eleverna i 13-gruppen 
(Sjöberg, 2006), betonade betydelsen av arbetsro under matematiklektionerna och att det inte 
hade varit det under grundskoletiden på grund av de stora undervisningsgrupperna. Eleverna 
pekar ut matematik som det ”stökigaste” ämnet. Mer än hälften av eleverna sa att det inte 
”brukar vara lugnt i klassrummen under lektionerna”(s. 164) och det framkom även att 
flickorna for mest illa av det.  
 
I samma studie uppgav flera av eleverna att de upplevde provsituationen i matematik som 
stressande. Jämfört med prov i andra ämnen upplevde de att uppgifterna var svåra att förstå, 
att i matematik var kraven på exakt rätt svar större och att avdrag gjordes om svaret inte var 
helt rätt. Man var osäker om man förstått allt. Ett annat fenomen som kom fram i studien var 
blockering i provsituationen. Eleverna förklarade att de ”…bara glömmer bort allting”, att 
man blir stressad när man hör alla pennor som rasslar, när andra vänder blad och sedan ”…när 
alla börjar gå…” (s.155). Sjöberg konstaterar utifrån sin studie att matematik i förhållande till 
de andra kärnämnena, ”är det ämne där eleverna upplever mest stress och oro” (s.161).  
 
Elevens förhållande till läraren kan ses som en del i lärmiljön. Relationen lärare – elev mättes 
också i PISA 2012 och där fick Sverige tillsammans med Danmark och Island ett positivt 
index vad gäller relationen till lärarna. Några av flickorna i 13-gruppen beskrev dock 
konflikter med lärare som påverkade dem negativt. De nämnde lärare som ”klankar” på 
eleven, som inte har ”bra sätt att lära ut” eller som inte ”riktigt förstod mina behov” (Sjöberg, 
2006, s.162), medan övriga elever inte uttryckte negativa erfarenheter av lärare. En elev 
nämnde något negativt med en speciallärare på mellanstadiet men vid närmare granskning 
visade det sig att det handlade om att eleven kände sig utpekad när hen gick till specialläraren. 
Samtliga elever i gruppen sade att det är viktigt att ha en utbildad matematiklärare och inte 
”vilken vuxen som helst”(s.163).  
 
Studien av Eccles, Feldlaufer och Midgley (1989) är visserligen mer än 25 år men kan ändå 
säga något om betydelsen av en god relation mellan lärare och elev och att kunna lyckas i 
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skolan. När man mätte elevers attityd till matematik, före och efter övergången från mellan-
stadiet till högstadiet, visade det sig att matematikläraren var mer kylig och mindre stödjande 
på högstadiet och att det hade en negativ inverkan på framförallt de elever som var låg-
presterande. De värderade matematiken allt lägre och så fort de hade chansen att välja bort 
den gjorde de det.  
 
En amerikansk undersökning om betydelsen av att våga ställa frågor till sin lärare visade att 
när eleverna blev äldre likställde de i allt större grad att ställa frågor med bristande kompetens 
(Hattie & Yates, 2014). Observationer av elever med lägre förmåga visar att de med åldern 
ställer allt färre frågor vilket kan tyda på att man är rädd att visa sig okunnig. Flera studier 
visar hur elever läser av sina lärare och bedömer bland annat hens tillgänglighet. 

4.2.3 Matematikängslan och självbild 
PISA-undersökningarna mäter också hur ängsliga eleverna upplever sig vara. Ängslan 
kopplas till begrepp som hjälplöshet, oro och nervositet. Svenska elevers grad av ängslan har 
ökat näst mest av alla OECD-länder jämfört med förra mätningen, samtidigt som Sverige 
fortfarande är ett av de länder där eleverna känner minst ängslan för skolan. Eleverna fick ta 
ställning till fem påståenden om ängslan och den största ökningen skedde vid påståendet: ”Jag 
blir väldigt spänd när jag måste göra matematikläxor” (PISA, 2012 s.77). Ma X (1999) 
undersökte sambandet mellan graden av matematikängslan och framsteg i matematik. Han 
fann att i ängslankänslan fanns ogillande, oro, frustration och rädsla. Har man väl fått den 
känslan upplevde elever att den var relativt konstant från årskurs 4 och uppåt. Samtidigt 
poängterar Ma X att det framkom i undersökningen att om man kan reducera matematik-
ängslan hos eleven finns det möjlighet för en kraftig förbättring, ”substantial”, (s. 532) i 
matematik. 
 
Gärdenfors (2010) beskriver utifrån teorin control value, som är utvecklad av psykologen 
Reinhard Pekrun, att elevers känslor påverkas positivt om de känner att de har kontroll över 
sitt lärande och att de upplever att det de lär sig är viktigt. Å andra sidan menar Pekrun (2006) 
att om en elev ofta får låga resultat i till exempel matematik uppstår en sämre känsla av att 
kunna kontrollera sitt lärande, vilket i sin tur sänker motivationen för matematikstudier.  
 
Elevens egen upplevelse av sina matematiksvårigheter kan beskrivas som subjektiva känne-
tecken (Lunde 2009, s.72). Lunde hänvisar till en rapport av Bevan och Butterworth från 
2007. Där berättar engelska elever med matematiksvårigheter att de känner sig dumma, miss-
lyckade och har ingen eller nästan ingen tro att det går att förändra. Lärarna kan lätt identifiera 
dessa elever och har stora svårigheter att förändra situationen bland annat på grund av 
elevernas självbild av sin matematikförmåga. Eleverna lär sig mycket litet i klassrummet, 
använder undvikandestrategier och känner stress och oro. Sjövoll, Linnamäki och Lange  har  
studerat samma fenomen i Norden och fått liknande resultat (Sjövoll, Linnamäki och Lange, i 
Lunde, 2009).   

SUM-eleven behöver stöd och stimulans för att utveckla sin uppfattning om talbegrepp och 
för att utveckla och befästa matematiska begrepp (Sterner & Lundberg, 2010). Det är bra om 
hen får träna sig i att aktivera sin förförståelse i form av att skapa inre visuella föreställningar 
inför olika räkneuppgifter med mera. Mer än andra elever behöver hen få erfarenheter av att 
vara på väg att erövra något hen inte kunde förut, att känna att matematikuppgifterna ger  
något som är intressant. Då utvecklas en tillit till sin egen förmåga och kan bilda en inre 
föreställning av sig själv som en lärande person som dessutom duger. Det är viktigt för eleven 
att få ”…goda möten med vuxna människor som bryr sig om eleven, som närmar sig eleven 
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som en unik och rik medmänniska snarare än som en schablonbild av en elev med räkne-
svårigheter” (s.46). 
 
Carol Dweck, professor i motivationspsykologi, har speciellt intresserat sig för hur vår 
inställning påverkar vårt lärande. Hon använder begreppet mindset som hon förklarar som en 
form av uppfattning du har om dig själv och att den uppfattningen påverkar dig själv på 
djupet. Dweck (2015) har identifierat två typer av mindset, statiskt och dynamiskt mindset.  
Har man ett statiskt mindset tenderar man att tro att ansträngning inte lönar sig, man är den 
man är och att ens egenskaper är huggna i sten. Detta skapar ett starkt behov att visa vad man 
går för, om och om igen. Tänker man om sig själv som inte smart i matematik, så kan man 
inte påverka det eller åtminstone undviker man att försöka utveckla den sidan. Med ett 
dynamiskt mindset tror man att man kan utvecklas, bli intelligentare, om man anstränger sig. 
Dweck menar att ett misslyckande för en person med ett dynamiskt mindset inte är någon 
katastrof, utan kan istället vara en sporre att komma igen och en möjlighet att lära sig och 
utvecklas.  
 
Hattie och Yates (2014) menar att en viktig uppgift för en lärare är att hjälpa eleverna att 
överträffa sina förväntningar. Tror eleverna inte att de kan prestera bättre kan det leda till att 
de inte satsar på att lära sig mer. Ett verktyg för det är kriterier för måluppfyllelse och 
konkreta exempel som kan påverka deras syn på sina möjligheter. Det behöver heller inte vara 
någon nackdel med att vara tvärsäker i lagom dos. Känner man att ”jag är bra på matte” 
(s.268) kan det göra att man söker upp lite svårare uppgifter för att bekräfta sin självbild.  

4.2.4 Automatisering av grundläggande färdigheter 
Levlin (2014) menar att det finns ett tydligt samband mellan språkförståelsen och fem av sex 
delprov i nationella provet i matematik i årskurs 3. För att kunna lösa uppgifterna i dessa fem 
delprov ingår textavsnitt som eleven ska läsa. I den grupp som undersöktes fann hon ett starkt 
samband mellan språkförmågan och resultatet för eleverna i matematik. Även Lundberg och 
Sterner (2010) hänvisar till studier som konstaterar att läs- och räknesvårigheter ofta hänger 
ihop.  

Angående kunskapskrav för godtagbara kunskaper i matematik i slutet av årskurs 3, står det i 
kursplanen att ”Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra 
räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av 
enkla tal i ett utvidgat talområde” (Skolverket, 2011). I kunskapskraven för årskurs 6 nämns 
inte i vilken grad eller inom vilket talområde man ska kunna göra huvudräkningar. Det anges 
inte något om huvudräkning eller om till exempel när multiplikationstabeller ska vara 
automatiserade. På nätet kan man hitta exempel från flera kommuner och skolor där man 
försökt konkretisera kunskapskraven för olika årskurser. På till exempel Slestadsskolan i 
Linköpings kommun, har man gjort en målbeskrivning i matematik för årskurs 1 till årskurs 6, 
och där är målet att eleverna ska ha automatiserat multiplikationstabellerna, 0-10, i årskurs 5 
(Linköpings kommun, 2009).  
 
En jämförelse mellan kursplanen för årskurs 1-3 med kursplanen för årskurs 4-6 vad gäller 
bråk, visar att eleverna ska kunna koppla från decimaltal till bråk i årskurs 4-6. När man går 
från heltal till bråk brukar vara en kritisk punkt för de många elever enligt McIntosh (2014). 
Studier visar att minnesbelastningen minimeras om en elev har automatiserat grundläggande 
färdigheter när hen ska lära sig nya moment i matematik (Hattie & Yates, 2014). Om man till 
exempel inte är säker på multiplikationstabellerna när man arbetar med gemensam nämnare i 
bråkräkning blir minnet kraftigt belastat och inlärningen försvåras. Träning i automatisering 
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sker under de första skolåren. Har elever svårt att ta till sig kunskap och automatisera den i 
slutet av lågstadieåldern kan de få svårigheter med matematik, vilket i sin tur kan få eleverna 
att tappa självförtroende, känna mindre nöje och en känsla av hjälplöshet. Det finns inte 
någon motsättning mellan att ”mekaniskt” lära sig något och djupare förståelse. När man 
automatiserat grundläggande kunskap frigör man mentalt utrymme som kan användas till 
djupare förståelse och kunskap.  
 
Vikten av att undervisa så att grundläggande färdigheter automatiseras stöds av den kognitiva 
belastningsteorin, CLT – Cognitive Load Theory, som beskriver hur lärare kan underlätta 
lärandet (Hattie & Yates, 2014). Forskningen visar också att det är långt ifrån säkert att 
problemlösning inom till exempel matematiken gör att elever får en större förståelse. En 
undersökning visade att gymnasieelever i matematik snarare bromsades i sin inlärning. Om de 
inte långt innan förstått principerna bakom, kan problemlösning istället göra så att chansen 
minskar att kunskaper automatiseras och istället sker en överbelastning.  

4.3 Framgångsfaktorer  

4.3.1 Lärarens betydelse 
De slutsatser som Skolverkets kartläggning (Skolverket, 2001) kom fram till, var att det som 
krävs för att elever med svårigheter ska nå målen, är engagerade lärare och annan personal på 
skolan, att material anpassas, att eleven själv är motiverad och att det finns föräldrar som är 
delaktiga och stödjande. I en senare rapport (Skolverket, 2009b) redovisas en undersökning 
om vad som påverkar resultaten i svensk grundskola. Påverkansfaktorer med viss betydelse 
var klasstorlek och lärartäthet, framförallt för elever med begränsat stöd hemifrån och i yngre 
åldrar. Den viktigaste faktorn var dock läraren och dennes kompetens.  
 
Vad gjorde det möjligt för eleverna i 13-gruppen i Sjöbergs undersökning (2006) att klara 
godkänt betyg i matematik i årskurs 9? Kravet på godkänt betyg i kärnämnena för att vara 
behörig att söka till gymnasiet blev en piska/morot för att lägga ner mer tid på skolarbetet. 
Två andra faktorer som eleverna framhöll var dels att en eller flera lärare stöttat eleven och 
ställt krav, dels att eleven själv velat ta tag i situationen och då hade läraren även där spelat en 
viktig roll. Berggrens studie (2001) om flickor från lägre socialgrupp, visade att det verkar 
vara mycket viktigt att regelbundet ingjuta mod i flickor, att de faktiskt har kapacitet att klara 
uppgifterna. Andra läraregenskaper som eleverna framhöll var att läraren skulle ”bry sig” 
(s.198), vara utbildad, kunna förklara på flera sätt och att inte ge upp när eleven inte förstår 
utan prövar på något annat sätt. 
 
Enligt Säljö (2000) är det viktigt att eleverna får ”kommunikativa stöttor”(s.123) för att sedan 
själv kunna lösa uppgiften. Att uppfatta när mer utförliga förklaringar behövs handlar om 
fingertoppskänsla hos lärare. Uppskattningsvis är åtminstone 20-30 % av skillnaderna i 
elevprestationer beroende på läraren, många undersökningar visar ännu högre påverkan 
(Hattie & Yates, 2014). De använder uttrycket ”expertlärare” (s.14) och kännetecken är att de 
undviker att överbelasta elever och blir mycket skickliga på att anpassa och individualisera 
uppgifterna. Expertläraren vet vad som är ”nästa steg” för eleven och bygger det på elevens 
tidigare och aktuella prestationer. En ytterligare framgångsfaktor för lärare som får positiva 
omdömen av sina elever, är att hen uppmuntrar, ställer upp för elever ”som ber om hjälp när 
som helst, till och med efter skolan” (s.51). 
 
Lunde (2011) tar upp två fruktbara infallsvinklar vad gäller innehåll i matematikunder-
visningen. Eleven kan antingen få träna på att beskriva och sätta ord på matematiska begrepp 
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eller så kan hen få mer tid på sig. Båda idéerna har visat på bra resultat. Språkfärdigheten är 
viktig vid bra matematiklärande. Om elever med matematiksvårigheter får diskutera uppgifter 
med andra elever förbättras deras förståelse. En annan forskare, Dowkers (2009), menar att 
åtgärder, framförallt individualiserade, verkligen lönar sig och att det verkar som att även 
relativt små insatser ger positiva effekter. 

Löwing och Bennet (DN, 2014) reagerar över att lärarna inte tagit tag i elevernas bristande 
kunskaper, trots att stora satsningar gjorts i Sverige de senaste decennierna6. Enligt forskarna 
har fokus lagts på fel saker, på undervisningens form istället för på innehållet. Det är varken 
klasstorleken eller antalet matematiktimmar som är avgörande för elevernas kunskaps-
utveckling, utan det är lärarens ämneskunskaper i kombination med hur de undervisar, som 
påverkar elevernas resultat mest. Hatties studier (2012)  visar att effektstorleken av att minska 
klasstorleken från 25 till 15 elever, är relativt liten. Anledningen är att lärare inte ändrar sina 
undervisningsmetoder och utnyttjar fördelen med mindre klasser. Löwing och Bennet menar 
att den viktigaste framgångsfaktorn för att få eleverna att känna entusiasm och bygga 
förståelse i ämnet, är att läraren behärskar den grundläggande matematiken.  
 
Skolverkets satsning Mattelyftet som pågår för fullt i landet, baseras på kollegialt lärande, att 
det ska ges tid till att reflektera och utveckla sin matematikundervisning tillsammans. Hattie 
(2012) lyfter fram länder som ger lärare mycket tid att planera tillsammans. Han vill att lärare 
ska planera och granska lektioner, att de ska ta ett kollektivt ansvar för att optimera elevernas 
lärande. Även Håkansson och Sundberg (2012) nämner samundervisning som en framgångs-
faktor. Flera lärare kan vara involverade i en undervisningsgrupp med elever i svårigheter. 
Den större lärartätheten underlättar flexibilitet i att kunna gruppera och omgruppera alltefter 
hur gruppen förändras och utvecklas.  

4.3.2 Motivation 
Hattie och Yates (2014) beskriver nio grundläggande principer i inlärningsprocessen som 
verkar främjande för lärandet. Två av dessa principer kan man koppla till motivation. Det är 
dels den första principen som handlar om att det är viktigt att som elev lägga ner ”…tid, kraft, 
och personlig ansträngning…” (s.10), på så sätt utvecklar eleven sin kompetens. Den femte 
principen, som också hör till motivation, innebär att när man ser att det går att uppnå 
meningsfulla mål på kort sikt, då kan elever lägga ner oerhörd kraft och anstränga sig till det 
yttersta. Denna ansträngning tycks dock vara svår att locka fram hos elever. Båda dessa 
principer handlar om det lönar sig att anstränga sig, att jobba sig till kunskap. Lärare önskar 
att eleverna ”…ska känna självförtroende, stolthet och förvänta sig att lyckas med att lära” (s. 
261). Detta leder då till att elevernas studiemässiga självuppfattning utvecklas, vilket gör dem 
både mer motiverade och stimulerar dem till att prestera bättre.  
 
En pedagogik som gör att elever i behov av särskilt stöd lär sig färdigheter intensivt och som 
de kan använda i andra lärandesituationer är viktigt, visar internationell forskning (Knight, 
2009). Läraren måste tydligöra tanken bakom färdighetsövningarna, vad man kan tänkas 
uppnå och vilka kriterier som används vid bedömningen. Viktigt är också att lära eleven 
lärandestrategier, som vikten av att kunna göra en tidsplan. Den stora utmaningen är att kunna 
motivera eleven till något hen ofta inte är intresserad av. Hur kan man hitta de krokar som, 
trots svårigheterna eleven har med matematik, ändå väcker lust och vilja att anstränga sig?  

                                                
6 Till exempel en fyraårig utbildningssatsning för låg- och mellanstadielärare 1987-1990, 2003 tillsattes en 
matematikdelegation för att utveckla matematikämnet i hela utbildningssystemet, Matematiksatsningen 2009-
2011 med flera. 
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När en elev behöver hjälp att förstå svårt material reagerar de olika. En del blir passiva, drar 
sig undan, ”mörkar” sina svårigheter, medan andra blir uppfinningsrika och beslutsamma 
(Hattie & Yates, 2014). Viljan hos eleven att söka hjälp, av framförallt läraren, visar på en 
viktig kognitiv resurs som ökar uthålligheten. ”Motiverade elever hittar de resurser som finns 
tillgängliga och använder dem till sin fördel” (s. 49). För att höja elevens egen förmåga att 
hantera olika former av problemsituationer, kan det vara bra att träna att använda muntliga 
uppmaningar till sig själv. Dessa bekräftande fraser bör inte vara för svepande och allmänna 
utan helst kopplade till någon tidigare erfarenhet av något liknande som till exempel, ”jag har 
lyckats med andra saker i livet” (s.265). 

4.3.3 Upptäcka elever tidigt 
Grundskolor har under många år arbetat med att tidigt identifiera elever som riskerar att få 
svårigheter med läs- och skrivinlärning. Detta arbete börjar även sprida sig till matematik-
ämnet. I Järfälla kommun i Stockholms län har man försökt att söka nya vägar för att tidigt 
upptäcka SUM-elever, vilket lett till att tydliga rutiner utarbetats (Fokusrapport Dyskalkyli, 
2015). Man gör en screening redan i förskoleklass och i årskurs 2. Det finns en eller två 
matematiksamordnare på varje skola som samarbetar med matematiklärarna. Matematiksam-
ordnarna ser till att screeningarna genomförs och att det görs resultatanalyser av Nationella 
provet i matematik i årskurs 3, 6 och 9. Analyserna ska synliggöra elever i behov av särskilt 
stöd. Specialpedagogerna som intervjuas i rapporten betonar vikten av att ”man måste hålla i 
och hålla ut” (s.24), att ett utvecklingsarbete måste vara långsiktigt och att strukturen är 
ordentligt förankrat i skolledningar och kommunledning. 
 
För att kunna hjälpa en SUM-elev, menar Lunde (2011) att information krävs från tre 
områden:  

- en matematisk funktionsprofil, så att man vet vad eleven kan och inte kan. 
- en kognitiv funktionsprofil, som ger information om hur eleven lär sig, starka, svaga 

sidor vad gäller till exempel språk, uppmärksamhet.  
- en sociologisk funktionsprofil, en beskrivning av hur det ser ut för eleven hemma och 

på skolan.  
 

Man behöver även information om vilket stöd skolan kan ge eleven och vilket material som 
finns. Lundes slutsats är att nästan ingen forskning visar att en kompensatoriskt utformad 
undervisning bidrar till att eleverna därefter klarar av att fungera i den vanliga klassen. De har 
störst utbyte av en annorlunda uppbyggd undervisning utifrån en dynamisk kartläggning, som 
innebär att man koncentrerar sig på den ”närmaste utvecklingszonen”(s.160) hos eleven. Då 
kan eleven förbättra sig och med mindre förändringar följa den vanliga undervisningen. 
 
Ett sätt att upptäcka elever tidigt är att utveckla rutiner för att föra över information om elever 
vid skolövergångar. Skolverket (2014) har i ett material lyft övergångar som en möjlig 
framgångsfaktor. I materialet poängteras vikten av fungerande rutiner när det gäller över-
gångar mellan skolor och stadier. Speciellt angeläget är det för de elever som har behov av 
extra anpassningar eller extra stöd. Skolor ska utveckla rutiner och någon ska vara ansvarig. 
Övergången till gymnasiet är den mest komplexa då eleverna sprids till olika skolor och vid 
överlämningen på vårterminen är inte betygen satta. Det är heller inte ovanligt att elever byter 
program i början av höstterminen. Skolverket anser att studie- och yrkesvägledarna har en 
nyckelroll för gymnasieövergången. Information som är sekretessbelagd kan under vissa 
omständigheter överföras till mottagande skola även utan vårdnadshavares godkännande om 
det kan anses nödvändigt för mottagande skola att ha kännedom om informationen. Det 
betonas dock i stödmaterialet att det är viktigt att ha ett förtroendefullt samarbete med elev 
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och vårdnadshavare. Blankettexemplet från Skolverket (bilaga 6) gällande överlämning till 
gymnasieskolan, ska undertecknas av både elev och vårdnadshavare. 
 
Även stadieövergången från mellan- till högstadiet kan ha stor betydelse (Sjöberg, 2006). Den 
innebär ofta delvis nya klasskamrater och att man får en ny roll i klassen, Att få börja ”som ett 
oskrivet blad” (s.193) kan ge eleven möjlighet till en nystart.  

4.3.4 I hamn på gymnasiet  
När eleverna i 13-gruppen (Sjöberg, 2006) kom till gymnasiet upplevde de ofta att de fick 
som en ny identitet. Från att ha varit en elev i matematiksvårigheter var de nu en ”G-elev” 
(s. 225). Skolinspektionen (2009:1) granskade 27 gymnasieskolor med fokus på hur de förmår 
eller inte förmår att få elever att fullfölja sin gymnasieutbildning. Flera av skolorna försökte 
fånga upp elever i behov av särskilt stöd tidigt, redan på högstadiet. De beskrev det som att 
”de förlorar tid i början av gymnasieutbildningen och att rätt stöd inte alltid kan sättas in från 
start” (s.25). I vissa fall hade en tidig kartläggning av eleverna inneburit att man kunnat 
anpassa den vanliga undervisningen och inte behövt ge särskilt stöd.  

4.4 Sammanfattning 
Tydliga kännetecken på matematiksvårigheter hos en elev är brister i grundläggande 
matematikfärdigheter och begränsningar i arbetsminnet. Gäller begränsningarna det verbala 
arbetsminnet påverkar det läsförmågan negativt. Dyskalkyli som kännetecken för specifikt 
stora matematiska svårigheter, har ännu inte erkänts som en inlärningssvårighet i Sverige.  
 
Beträffande hinder för inlärning finns ett starkt samband mellan graden av språkfärdighet och 
matematisk färdighet. Det understryks av en nyligen gjord undersökning på elever i årskurs 3, 
i samband med att de gjorde nationella provet i matematik. Om man lyckas automatisera 
moment eller färdigheter som multiplikationstabellen tidigt, blir minnesbelastningen låg och 
man har lättare att lära sig nya saker. Det har forskats och diskuterats mycket om hur den 
schemalagda tiden i matematik utnyttjas. Resultaten är inte upplyftande. Förutom att svenska 
elever har relativt mycket sena ankomster till lektionerna är i allmänhet arbetsinsatsen låg, 
knappt hälften av tiden utnyttjas till aktivt räknande. Provsituationen i matematik, speciellt för 
elever med svårigheter, man hör ”pennor som rasslar” och ”blad som vänds”, upplevs mycket 
negativt om man tycker matematik är jobbigt.  
 
Framgångsfaktorer för elever med svårigheter i matematik är bland annat att hitta 
motivationshöjande drivkrafter. En av dessa är när man söker till gymnasiet och man har ett 
relativt näraliggande mål framför sig. För en del elever fungerar det, visar forskning. Ska de 
sedan lyckas även på gymnasiet är det viktigt med fungerande rutiner för 
övergången/överlämningen från grundskolan.  
 
 

 

  



23 
 

5 Metod  
För att uppnå syftet med undersökningen har intervjuer genomförts med sju SUM-elever som 
beskriver sina svårigheter i matematik och det stöd de fått. Genom intervjuer av en rektor, en 
specialpedagog och två lärare i matematik ges en bakgrundsbild av informanternas skol-
situation samt en bild av hur överlämningar gällande SUM-elever går till. Intervjuer skapar 
berättelser om människors liv och är ett kraftfullt verktyg för att ge oss information om vår 
sociala verklighet. I och med att intervjuerna beskriver längre tidsperioder och olika kontexter 
får man dock vara försiktig med att jämföra och överföra till andra situationer (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Undersökningen utgår från en kvalitativ metod då den baseras på inter-
vjuer. 

5.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Studien har en tydlig fenomenologisk utgångspunkt. De informanter som deltagit i inter-
vjuerna har framförallt redogjort för hur de uppfattat matematiken, dels i grundskolan och 
dels på gymnasiet. Informanterna har beskrivit sina upplevelser och känslor kring sina 
matematiksvårigheter, inte bara i motgång utan också när de haft framgång. Studien ger ingen 
helhetsbild av den totala komplexiteten av elevers matematiksvårigheter i skolan. Däremot, 
kan den ge en uppfattning om hur elever upplever sina svårigheter, när och varför de uppstår, 
samt positiva upplevelser kring sina matematikstudier. 

För fenomenologen är det primära människans egna erfarenheter av specifika fenomen och 
hur hon upplever dem. Man ska försöka vara ”troget originalet” (Denscombe, 2009, s.112), 
vilket kräver att man som forskare ska försöka se det som undersöks genom informantens 
ögon. Fenomenologin intresserar sig för den sociala tillvarons grundläggande villkor, 
vardagslivet, vilket innebär att vanliga människors liv och tankar blir verkligt betydelsefulla. 
Därför brukar man anse att fenomenologin ligger nära det humanistiska forsknings-
perspektivet som gärna har vanliga människors liv och erfarenheter i centrum. Ett annat 
kännetecken är att människan ses som en aktiv skapare av ordning i sin tillvaro, inget är alltså 
förutbestämt. Centralt är hur människor tolkar och förstår olika händelser.  

För att kunna ge en så verklighetsnära beskrivning som möjligt av det som utforskas krävs att 
studien är relativt detaljerad, för att ge djup och olika nyanser, ”den sociala världen är sällan 
välordnad och prydlig” (Denscombe, 2009 s.115). Forskaren själv bör vara lyhörd och 
nyfiken och försöka vara så förutsättningslös som möjligt. Intervjuaren har fokus på bestämda 
teman, ställer öppna frågor och är observant på uttalanden från informanten som kan verka 
motsägelsefulla, mångtydiga. Det behöver inte betyda att intervjuaren brister i frågeställandet 
utan speglar de erfarenheter informanten har av det undersökta fenomenet (Kvale & 
Brinkmannn, 2014). Man gör allt för att underlätta för informanten att ta upp sådant som 
denne känner är viktigt. Fenomenologiska undersökningar baseras oftast på inspelade inter-
vjuer, som brukar vara ganska långa, en timme eller mer.  

Denscombe (2009) menar att ett argument för ett fenomenologiskt förhållningssätt är att tack 
vare detaljerade beskrivningar av ett fenomen, visar den verkligheten med all sin komplexitet. 
Man kommer åt ”erfarenhetens väsen” (Kvale & Brinkmann 2014, s.50). Släktskapet med 
humanismen och dess respekt för människan innebär att man kommer längre från ett abstrakt 
teoretiserande. Det som talar mot fenomenologin är bland annat att det kan vara svårt att 
analysera empirin eftersom den är så inriktad på beskrivning. Man kan också ifrågasätta om 
undersökningen är representativ, vilket innebär att man kan ifrågasätta om man egentligen kan 
generalisera utifrån undersökningen.  
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5.1.1 Urval 
I samband med ett samtal med en rektor på en gymnasieskola, fick jag kännedom om att i den 
årskull som var först att läsa efter Gy 11, var det cirka 40 elever, som med stor sannolikhet 
inte skulle få godkänt betyg i matematik i årskurs 9. Det skulle innebära att de inte var 
behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. När höstterminenen startade visade det sig att 16 
av dessa elever ändå nått godkänt i matematik i årskurs 9. Rektorn visste inte hur det hade gått 
för dessa elever i matematik på gymnasiet, vilket väckte intresset hos mig att kontakta 
eleverna och fråga om de ville låta sig intervjuas om deras matematikerfarenheter bakåt och 
framåt. Det skulle då utgöra grunden för undersökningen.  
 
De 16 eleverna skulle i normalfallet ha lämnat gymnasiet vårterminen 2014 och alltså inte 
längre gå i gymnasieskolan då intervjuerna skulle genomföras. Urvalsgruppen kom till slut att 
bestå av sju informanter, fyra killar och tre flickor. De elever och före detta elever som deltog 
i studien har anonymiserats med fingerade namn, Anders, Bosse, Cecilia, Daniella, Einar, 
Frans och Gail. Om det är tillräckligt många informanter beror på vad man vill uppnå med  
undersökningen. I vanliga intervjustudier är en tumregel att det ligger kring 15 +/- 10 (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Omfattningen på studien kan även variera på grund av den tid man har 
till sitt förfogande samt ”lagen om avtagande avkastning (s.156), att efter en viss gräns ger 
fler intervjupersoner inte någon ytterligare kunskap. 
 
Flickorna gick i årskurs 3 vid intervjutillfället, alla på högskoleförberedande program medan 
killarna hade gått yrkesprogram som de var klara med och vid tiden för intervjun arbetade de 
eller studerade på eftergymnasiala utbildningar. Gymnasieskolan finns i en mellanstor 
norrländsk kommun, med två olika enheter varav den ena mestadels består av studie-
förberedande program och den andra av nästan enbart yrkesförberedande program. Samman-
lagt går det nästan tvåtusen elever på skolan. För att få en bild av hur informationen kring 
eleverna gick till har ansvarig rektor för överlämningen mellan grundskola till gymnasium 
intervjuats, samt den specialpedagog som deltagit under överlämningarna. Mot slutet av varje 
vårtermin i årskurs 9 besöker en rektor och specialpedagoger från den kommunala gymnasie-
skolan, där studien genomförts, alla kommunens grundskolor. De låter sig informeras om hur 
det ser ut med elever som riskerar att inte nå godkänt i framförallt svenska, engelska och 
matematik, vilket i så fall skulle innebära att de inte blir behöriga att söka till ett nationellt 
program. De besök som var av intresse för studien gjordes under vårterminen 2011 och har 
varit utgångspunkten för intervjuerna, både av elever, skolledare och specialpedagog.  
 
Rektorn kallas i texten ”G”, och den specialpedagog som tillsammans med rektor G ansvarat 
för överlämningarna benämns ”A”. För att få perspektiv på hur elever med matematiksvårig-
heter identifieras av lärare har intervjuerna kompletterats med två matematiklärare som under-
visat i matematik på gymnasiet i cirka trettio år. 

5.1.2 Procedur 
Rektor G hade sparat de senaste fem årens överlämningar från grundskolorna. Informationen 
kring ämnen handlade framförallt om svenska, matematik och engelska. G gallrade fram en 
lista med 16 elever som riskerade att inte nå målen i matematik i årskurs 9, och den har varit 
utgångspunkt vid kontakten med eleverna för en eventuell intervju. Skolans expedition var en 
avgörande förutsättning för att spåra dessa elevers adresser och telefonnummer. Ett missiv-
brev skickades till eleverna som beskrev mig och orsaken till brevet samt syftet med intervjun 
(se bilaga1). Det visade sig att tre av eleverna hade flyttat från staden och av praktiska skäl 
uteslöts de från undersökningen. En elev ville bara göra telefonintervju, som gav ett magert 
resultat. Sju elever tackade nej till att ställa upp på en intervju och på grund av att många av 
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de tillfrågade inte var möjliga att intervjua eftersöktes andra elever med liknande bakgrund. 
Jag kände personligen till två elever med stora svårigheter i matematik. De hade trots sina 
svårigheter klarat godkänt i årskurs 9 i matematik men ingen av dem hade nått godkänt i 
Matematik 1 första läsåret på gymnasiet. Dessa båda elever fick ingå i undersökningen, för att 
urvalsgruppen skulle bli rimligt stor.  
 
De som till slut blev informanter i studien var mycket tillmötesgående och vi kunde träffas på 
skolan för att genomföra intervjun. Alla sju intervjuer gjordes i samma lokal och bandades 
efter informanternas medgivande, en av informanterna intervjuades två gånger. Innan själva 
intervjun beskrevs än en gång syftet med intervjun då det var ett tag sedan missivbrevet 
skickades. De sju ”eleverna” (majoriteten av dem hade ju gått ut gymnasiet) var alla myndiga 
och informerades om att allt skulle behandlas konfidentiellt, deras namn skulle fingeras och 
att även klass, skola och kommun skulle anonymiseras. 
 
Intervjun av rektor gjordes på hens arbetsrum och med specialpedagogen i hens elev-
arbetsrum. Intervjuerna av lärarna gjordes under skoltid, i samma lokal som elevintervjuerna. 
Alla intervjuerna bandades, vilket medgavs av informanterna.  

5.1.3 Datainsamlingsmetod 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att kunskap skapas tillsammans genom interaktionen 
mellan intervjuare och den som blir intervjuad. I undersökningen används djupintervjuer med 
halvstrukturerade frågeformuleringar, vilket innebär att man använder sig av en intervjuguide 
som inte följs strikt utan man anpassar följdfrågor utifrån hur informanten svarar (bilaga 2). 
Den här typen av intervju får gärna innehålla ”medveten naivitet” (Kvale & Brinkmann, 
2014) som innebär att intervjuaren är öppen för oväntade vinklingar och inte sitter fast i 
färdiga frågeställningar. Intervjun har alltså en allmän fenomenologisk ansats vilket bland 
annat innebär att informantens eget perspektiv står i fokus. Utformningen av intervjufrågorna 
till informanterna har utgått från studiens syfte och forskningsfrågor. Frågorna har varit av 
öppen karaktär för att på så sätt fånga in varje informants berättelse. Ambitionen har också 
varit att skapa en situation som inte påverkats eller varit färgad av intervjuaffekten, det vill 
säga att informanten har försökt att anpassa svaren utifrån ett förväntat svar (Stukát, 2011). 
Intervjufrågorna till skolledare, specialpedagog och lärare har även de utformats så att syfte 
och frågeställning har styrt och begränsat formuleringarna. De har också varit halv-
strukturerade till sin karaktär för att ge den intervjuade utrymme. Intervjuguide till rektor, se 
bilaga 3, specialpedagog se bilaga 4 och lärare se bilaga 5. 

Intervjuerna av SUM-eleverna tog mellan 30 och 60 minuter, med rektor cirka 60 minuter,  
intervjuerna med lärarna cirka 45 minuter och intervjun med specialpedagogen en halvtimme.  

5.1.4 Bearbetning av SUM-elevernas intervjusvar 
Utifrån vad som kom fram i samtal och intervjuer med informanterna kategoriserades teman 
utifrån dels syfte och frågeställningar samt dels genom meningskoncentrering (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Det blir en form av en intuitiv process, enligt Merriam (1994), ett sökande 
efter en underliggande mening i det informanterna fokuserar på, återkommer till, tillsammans 
med de begrepp som de tar upp. Med andra ord söker man efter teman som regelbundet 
kommer igen och de måste vara tydliga och inte alltför många. Genom att med några ord 
sammanfatta det centrala i det informanterna berättar framträder olika teman. ”Rika och 
nyanserade beskrivningar” (s.249) är eftersträvansvärt och fördjupar informanternas 
berättelser påpekar Kvale och Brinkmann (2014). I denna studie skapades på detta sätt val av 
teman i samband med bearbetningen av informanternas svar. Exempel på teman som växte 
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fram utifrån intervjuerna, är ”hinder för inlärning” ”när matten blev svår”, ”skamkänslor” och 
”nationella provet i årskurs 9”. Eftersom frågorna behandlade en tidsperiod på cirka 10 år blev 
det naturligt att göra en kronologisk sammanställning av intervjumaterialet (Yin, 2007). 
Intervjuerna transkriberades först ordagrant och en del av det informanterna uttryckte har lyfts 
som nyckelcitat i Resultatdelen. Det som varit angeläget utifrån syftet har citerats (Kvale & 
Brinkmann, 2014). De sju informanterna har alla citerats och beskrivits men i olika om-
fattning. Fokus vid analysen av elevintervjuerna, har varit på det narrativa kring deras erfaren-
heter av matematiksvårigheter samt framgångsfaktorer, två områden som studien syftat till att 
specifikt belysa.  

5.1.5 Bearbetning av skolledares och pedagogers intervjusvar  
De inspelade intervjuerna av pedagogerna samt rektor transkriberades och analyserades sedan. 
Utgångspunkten i analysen var två av frågeställningarna i syftet, det vill säga hur överförs 
information från grundskola till gymnasium med fokus på elever med matematiksvårigheter 
samt hur identifieras elever som har matematiksvårigheter av pedagoger när de börjar 
gymnasiet. 

5.1.6 Forskningsetiska principer 
Tillvägagångssättet med intervjuerna stämmer väl överens med de fyra forskningsetiska 
principerna från Vetenskapsrådet (2007). Den första principen om kravet på information till-
godosågs genom brev (bilaga 1) till informanterna med ett efterföljande telefonsamtal där 
syftet med intervjun förklarades. Principen om samtyckeskravet uppfylldes då frivilligheten 
tydligt betonades till informanterna genom att de kunde säga nej, vilket flera av dem även 
gjorde. Även skolpersonalen informerades om samtyckeskravet. Informanterna har fått 
fingerade namn och varken skola eller kommun har namngetts för att uppfylla den tredje 
principen, kravet på konfidentialitet. Av samma skäl har inte heller skolpersonalen namn-
getts. I enlighet med den fjärde principen, nyttjandekravet, raderades både intervjuerna med 
informanterna och med skolpersonalen efter att de blivit transkriberade.   

5.1.7 Tillförlitlighet, giltighet, och överförbarhet 
Rapporten bygger på en fallstudie, det vill säga en studie med ett begränsat antal personer. 
Informanterna är elever och före detta elever på en gymnasieskola, men för att få en bättre 
förståelse för kontext har även pedagoger och en skolledare intervjuats. Studien är småskalig 
och kan därför lättare undersöka personliga upplevelser och erfarenheter, vilket i regel är  
signifikant för en fallstudie (Denscombe, 2009). Den visar på en komplexitet i ett fenomen 
som ökar möjligheten till igenkänning av en verklig situation. I en fallstudie har man ”rätt” att 
vara praktisk, av tids- och ekonomiska skäl och i denna studie valdes gymnasieelever i 
hemkommunen. Fördelar med en fallstudie är till exempel att den är mer holistisk, man har 
möjlighet att skapa sig en helhet över ”komplicerade sociala situationer” (s. 71).  

Reliabiliteten hos en forskningsstudie kännetecknas av dess tillförlitlighet, den ska vara 
möjlig att göras om och av någon annan och man ska då kunna få samma resultat. Kvale och 
Brinkmann (2014) menar dock att det inte får gå för långt med kravet på reliabilitet, då det 
kan inverka negativt på intervjuarens intervjustil, improvisation och stickspår, som kan leda 
till annan värdefull information. I denna undersökning användes halvstrukturerade fråge-
ställningar, vilket medför att man försöker vara lyhörd för framförallt ungdomarnas integritet 
och känna av hur långt man kan gå med sina frågor. 

Med validitet menas om undersökningen mäter det den ska mäta (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Studien behandlar informanters uppfattning om ett stort tidsspann och bland deras minnes-
bilder från tio år bakåt kan det givetvis finnas felkällor. Ofta sa de dock, ”jag minns inte”, 
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vilket kan innebära att det de berättade var en beskrivning av hur de faktiskt uppfattade den då 
rådande situationen. De satte ord på sin egen tolkning av det som de upplevt och erfarit. I en 
sådan situation finns det inte någon objektiv sanning, i alla fall kommer vi inte åt den. Syftet 
med intervjuerna var att få fram deras upplevda erfarenheter, känslor samt upplevelser av 
matematiken. I denna situation är det svårt att se att de hade någon anledning till att svartmåla 
eller försköna.  

Angående generaliserbarhet brukar frågor eller invändningar mot undersökningar när det 
gäller fallstudier ofta handla om att det inte är möjligt att generalisera och därför inte är över-
förbart på andra liknande situationer. Andra invändningar mot intervjustudier är att de baseras 
på subjektivitet, att det är för få intervjupersoner och att det är slumpmässigt vilka man får tag 
i. Det finns olika slags fallstudier och i denna undersökning har utgångspunkten varit det som 
Stake benämner som den egentliga fallstudien7. Man vill nå fördjupad kunskap om det man 
undersöker (Stake, i Kvale & Brinkmann, 2014). Samtidigt ska man vara medveten om man 
vill försöka generalisera utifrån sin undersökning, att man måste göra ”väl överlagda 
bedömningar”, (s.312). Som forskare ska man alltså vara mycket försiktig med att dra 
generaliserbara slutsatser kring det man kommit fram till. 

  

                                                
7 Utöver den egentliga fallstudien nämns den instrumentella fallstudien som görs för att nå insikt i mer allmänna 
frågor och den multipla eller kollektiva fallstudien som är en form av instrumentell fallstudie som utökats att 
gälla flera fall.  
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6 Resultat 
Här nedan redovisas intervjuer med sju elever, en rektor, en specialpedagog samt två lärare. 
Sammanställningen av elevintervjuerna inleder, därefter redovisas intervjuerna med rektor 
och specialpedagog, då det kan ge en bild av hur rutinerna ser ut vad som gäller vid 
information från grundskolan till gymnasiet kring SUM-elever. Till sist följer lärarnas be-
skrivningar om hur SUM-elever kan identifieras i en undervisningsgrupp.  

6.1 Informanter och matematikerfarenheter 
Eleverna Anders, Bosse, Cecilia, Daniella, Einar, Frans och Gail har gått Samhälls-
programmet, Estetiska programmet, Fordonsprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet samt 
Handelsprogrammet. Här är deras berättelser om sina erfarenheter av matematik från tidig 
grundskola till att de lämnat gymnasiet. 

6.1.1 Glada minnen av matematiken 
En av eleverna har positiva minnen från grundskolan. 
 

”Jag kommer ihåg att en kille och jag var jätteduktiga, bäst på skolan sa i varje fall min 
lärare jag klarade ut flera steg och då kunde jag räkna flera sidor, jag gjorde ut boken, då 
var det enkelt. Fram till femman kände jag mig duktig i matte” (Daniella).  

6.1.2 När matten blev svår 
Majoriteten av de sju eleverna minns det som att det blev svårt någon gång kring årskurs 3-4.  
Någon sa att det alltid varit tråkigt med matematik och en annan att det blev svårt på 
högstadiet. Eleverna angav olika orsaker till att de började tycka att matematik var svårt. 
Cecilia upplevde sig själv som duktig tills det blev prov.  
 

”Det var just omgivningen, om det är mycket folk omkring mig, då blir jag stressad, dom 
kanske gör snabbare än mig, lämnar in snabbare. Då känns det att jag hänger efter. Jag 
skyndade mig och jag fick mycket fel. Det var enklare i andra ämnen när det var prov”  

 
Nya eller specifika räknesätt var den faktor som de flesta av informanterna angav som skäl till 
att de fått problem i matematik.  
 

”Addition och sånt hade jag alltid haft lätt för, men det var ju procent och bråk och lästal, 
såna där långa lästal, dom körde jag alltid fast på. Jag kunde inte fatta vad jag skulle plussa 
ihop. Såg jag en siffra kunde jag plussa ihop med en annan siffra, men jag förstod inte 
varför. Det var med lästalen som det började gå tungt” (Anders). 

”Jag minns första gången man hade gånger och division, det var ju spännande fast 
skrämmande samtidigt, det var ju så stora områden. ”Oj, ska jag kunna allt det här” 
(Bosse). 
 
”Bråk är svårt, det är delat. Geometri och algebra, det går, men just bråk med division, det 
gick aldrig, jag fick aldrig in i huvudet” (Frans). 
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Eleverna uttrycker det som att de inte förstod trots att man bad läraren om hjälp eller så minns 
de inte om de bad om hjälp.  

”Vi hade en jättekonstig lärare i matte, i trean och fyran, hon var inte särskilt engagerad, 
var väldigt slapp. Det var väldigt stökigt och hon lärde inte ut speciellt mycket matte” 
(Frans). 

 
Daniella kan inte förklara vad som hände och ganska plötsligt gjorde matematik så svårt, inget 
speciellt räknesätt, inte byte av lärare eller klass.  

 
”Det var väl i sexan jag började få lite svårt, och i femman. Jag vet inte riktigt vad som 
hände. Det var bara svårt. Jag kommer ihåg, jag satt fyra timmar med repetitionsuppgifter 
och grät, jag mådde jättedåligt att jag hade så himla svårt för matte och min mamma har 
varit lärare i matte. Hon hade femma i matte, medan jag kämpade för att hålla mitt E”.  

6.1.3 Liten grupp 
Fyra av eleverna har gått i en mindre grupp i grundskolan. Ett par började i liten grupp redan i 
årskurs 3, andra i årskurs 6 och de blev sedan kvar där under hela grundskoletiden. Där 
jobbade de antingen med en annan lärobok i matematik eller med anpassat material, ” jag 
minns tunna böcker, mer om varje område, lättare i början” (Einar). Det var antingen med 
speciallärare, med en vanlig matematiklärare eller så minns de inte. Ingen av de intervjuade 
eleverna som gått i speciell undervisningsgrupp under flera år, minns att de gjort tester, 
diagnosticerats. De har inte heller någon känsla av att ha varit delaktiga i beslutet att gå i liten 
grupp eller något minne av att någon pratade med dem om deras svårigheter. Två av eleverna, 
Gail och Frans, har aldrig gått i mindre grupp i grundskolan. Frans fick stöd, både hemma 
men också från en lärare i slutet av årskurs 9. Enligt informanterna hade ingen av dem som 
gått i en mindre grupp en stor del av grundskoletiden, först något slags individuellt stöd av 
speciallärare/specialpedagog, utan de hade all matematik i gruppen och på en gång. 

”Jag jobbade på men sen om jag förstod så mycket. Räknade bara på för att få bort det. 
Men det gick inget bra på proven, alltså det var ju samma där, det gick jättelätt med 
addition och gånger men så fort det kom till procent och bråk. Jag tror jag gjorde omprov 
på bråk fyra gånger. Då var det samma prov alla fyra gånger. Andra, tredje gången då 
kände man att man bör träna lite extra, men jag gjorde inte det. Jag tog inte hem matten 
under den här tiden. Aldrig under sexan till nian. Jag tänkte bara att ta hem men gjorde det 
inte” (Anders). 

6.1.4 Skamkänslor  
Cecilia och Bosse började få negativa tankar och känna skam när de gick ut från klassen. Från 
början var det ”spännande” eller/och att de uppskattade att få extrahjälp. Sen insmög sig 
känslan av att man var annorlunda. 

”Började tänka, nu måste jag börja plugga ännu hårdare så jag slipper den här gruppen. Det 
blev ju också en stress. Försökte gå in i matten, riktigt. Men jag kom inte ur gruppen, jag 
skämdes”(Cecilia). 

 
”Är jag lite seg, inte så stor tanke, men när åren gick så blev den här tanken bara större och 
större. Man får den här lilla känslan att man kanske känner sig lite värdelös i matte” 
(Bosse). 
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Frans sa bara ”Jag var för dum för att lära mig bråk”. Gail tyckte matematiken blev klart 
svårare på högstadiet och lyckades inte på proven och fick inte godkänt betyg, åtminstone inte 
i årskurs 8, antagligen inte heller i årskurs 9 på hösten. Hon har lite vaga minnen av betygen, 
men sedan lyckades hon bra på nationella provet och blev godkänd. Hon kände att hon dolde 
sina svårigheter i kurs 2 i matematik på gymnasiet, där hon jobbade ihop med andra. Det blev 
aldrig tydligt att hon egentligen inte förstod, förrän på proven.  

6.1.5 Nationella provet i årskurs 9 
Gail och Frans struntade i matematiken eller skolkade både i årskurs 7 och 8, men insåg att de 
måste ha godkänt för att komma in på gymnasiet och för deras del gällde det att klara 
nationella provet. Bägge eleverna lade nu ner mer tid för att klara ”nationella” och därmed 
betyget.  De tyckte sig känna till ”reglerna”, att även om man misslyckats tidigare på proven, 
kunde man klara betyget om man klarade godkänt på nationella provet.  

 
”Jag ville inte behöva gå IV då måste man ta tag i det, så i slutet av nian gjorde jag ett ryck 
och så gjorde jag tre nationella en vecka, så gjorde jag två en annan vecka och så gjorde 
jag klart för att få mina slutbetyg. Jag fick lite poäng och så gick jag Fordon” (Frans). 

 
Övriga elever minns nationella provet som något stort, avgörande och stressande. 
 

”Direkt jag fick provet på nationella provet, visste jag att jag inte skulle klara det, det var 
så mycket” (Cecilia). 
 
”Vi fick en massa gamla prov som vi tränade på. Läraren tyckte det såg bra ut, men det 
gick inte bra” (Anders). 
 

Anders trodde att han hade fått godkänt, G i betyg i årskurs 8 och höstterminen årskurs 9, men 
att det alltid markerats att det fanns risk för IG. Efter nationella provet i årskurs 9, som han 
inte klarade, fick han information om att han skulle få IG i matematik. Det tyckte han och 
hans mamma var konstigt eftersom han hela tiden fått godkänt betyg, även om det varnats.  
 

”Så jag och mamma tog kontakt med honom och min mentor och tog ett samtal om vad jag 
skulle göra för att nå upp till G:et. Det var ganska mycket, det var nästan allting. Det var 
nästan som att göra om hela matten. Jag hann inte göra hela, jag gick ut med IG”.  

 
Bosse berättade att han kände stor stress inför nationella provet, men säger att han ändå blev 
glad och lättad att höra att  
 

”om det skulle gå dåligt på nationella provet så påverkar det inte betyget, det kan inte 
sänka bara för att man misslyckas med det”. 

 
Bosse var dock medveten om att han måste klara det för att nå godkänt, då han inte varit 
godkänd i den lilla gruppen (uppfattar att undervisningen/proven Bosse haft varit på en så 
pass elementär nivå att det inte nått upp till kriterierna för godkänt). Han klarade inte provet 
och blev inte godkänd i matematik i årskurs 9. Einar var skolless hela högstadiet och hade 
små förhoppningar om att bli godkänd: 
 

”Jag gav som upp matten. Jo, lite i slutet av nian, men det gick inge bra på nationella 
heller. Jag fick inte godkänt då och inte godkänt i betyg”. 
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6.1.6 Betyg 
Fyra av de sju eleverna gick ut grundskolan med godkänt betyg i matematik.  
 

”Det gick bättre än vad jag förtjänade. På nationella tar man med saker från de olika 
momenten som alla känner igen, då klarar man. Mamma hjälpte mig en del mest i nian 
men största orsaken till att jag klarade godkänt i matte var tur, men jag vet inte (Gail). 
 
”Det slog mig bara själv, jag måste ju göra något för att inte behöva gå IV. Mamma var ju 
på mig mycket. Hon (läraren) som pushade mig, hon höll jag på mycket med matte med 
och till slut tog ju mamma tag i det och jag satt hemma, då gick man igenom ett avsnitt och 
gjorde mycket uppgifter, hon var riktigt sträng till slut så gjorde jag provet, då satte det 
fast, fast jag kan ju inte räkna sånt nu. Nian var ju inte så svårt att få godkänt i. Mamma 
kunde hjälpa, hon var jätteduktig på matte” (Frans). 
 

Cecilia som hade gått i liten grupp i stort sett hela grundskolan kände inte någon riktig oro. 
Hon visste att hon skulle få hjälp, att hur det än gick på nationella provet skulle hon kunna få 
godkänt betyg.  

 
”Läraren var största orsaken till att jag klarade matten. Dom var ...för snälla, dom var lite 
för snälla. Dom skulle egentligen inte ha godkänt mig”.  
 

Daniella, som inte gått i mindre grupp eller fått något stöd i grundskolan, jobbade mycket 
hemma. Hon var duktig i de flesta ämnen förutom matematik, och minns att en lärare sagt på 
något mentorsamtal, då ämnet kom upp, att ”du är ju så duktig på det mesta, men ingen riktig 
mattetjej”. Daniella låg aldrig efter mycket i matematik och var jätteglad att hon klarade E. 
”Jag var ju tvungen att få godkänt för att komma in på utbildningen, det var det som drev 
mig”. 

6.1.7 Trots IG, en plats på ett nationellt gymnasieprogram 
Två av eleverna gick sommarskola, tre veckor, för att klara godkänt i matematik. För Anders 
gick det inte, däremot klarade Einar godkänt.  
 

”Då blev jag motiverad, jag gick sommarskola för att få godkänt innan gymnasiet. Så då 
matade man ju på. Då körde man ju på. Då klarade man ju de. Dom hade sagt innan 
nationella provet att jag skulle kunna gå den här sommarskolan. Jag sökte Fordon men jag 
visste inte vad man skulle ha för poäng, men jag visste att man måste ha godkänt i matte 
för att komma in. Det var ju djävulskt låga poäng, 120-130 poäng” (Einar). 

 
Anders klarade som sagt inte godkänt på sommarskolan, och var alltså inte behörig till ett 
nationellt program. Däremot hade han kommit in på innebandygymnasiet, som innebär att han 
skulle gå ett nationellt program som innehåller 500 poäng specialidrott/innebandy.  
 

”Men då, mamma ringde till innebandygymtränaren och sa att jag gått sommarskolan och 
att det inte gick bra och då gjorde vi upp en plan att varje gång dom körde innebandygym 
gjorde jag matte fram tills jag hade klarat det”.  
 

Den planen blev sanktionerad av gymnasiet och Anders kunde alltså börja ett nationellt 
program till hösten. Det blev inte ett samhällsprogram som han egentligen ville, då han inte 
var godkänd/behörig när han började höstterminen, utan det blev Barn- och fritids-
programmet, där han blev en så kallad PRO-elev (programinriktat individuellt val) 
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Bosse blev inte heller godkänd i matematik i årskurs 9 och gick inte sommarskola, oklart 
varför. Han säger att han ville gå ett yrkesprogram för att kunna börja arbeta direkt, men att 
han också ville gå Naturvetenskapsprogrammet eller ett samhällsprogram. De sistnämnda 
programmen var dock inte möjliga att söka då han inte var godkänd i matematik.  
 

”…till slut blev jag blev tvungen att välja Handelsprogrammet. På Handels kunde jag läsa 
upp matten så att jag blev godkänd i nian och så första året”.  

6.1.8 Överföring av information från grundskolan till gymnasiet 
Två av eleverna har synpunkter på överförande av information angående deras svårigheter i 
matematik till gymnasiet.  
 

”Nej de visste inget, jag hade inte fått frågan heller om något skulle föras vidare. Hade 
någon frågat mig i nian om skolan skulle skicka vidare information, så att jag skulle få stöd 
i gymnasiet, då skulle jag säga nej direkt. Då skämdes jag fortfarande, jag ville inte sitta i 
en grupp” (Cecilia). 
 

Cecilia, som vid intervjutillfället gick i årskurs 3, tycker att det nog varit bra om skolan känt 
till hennes svårigheter så hon hade kanske kunnat få hjälp direkt.  

 
”… men nu när jag börjat på gymnasiet skäms jag ingenting, Kanske skulle jag klarat 
kursen i ettan, jag håller ju fortfarande på med matten (november 2014, årskurs 3). Det är 
inte jobbigt att gå dit, men det är drygt, hade jag fått hjälp direkt hade jag kanske sluppit gå 
så länge”(Cecilia). 
 

Bosse fick omgående börja i en mindre grupp när han började gymnasiet, skolan kan ha fått 
kännedom om hans svårigheter, att han tidigare gått i en liten grupp och han blev en så kallad 
PRO-elev. 

 
”Jag tror min gamla lärare skrev att jag hade det här och det här problemet och då kan det 
ju vara så att gymnasiet har sett det. Jag tyckte det var bra att hon skrev det för själv är man 
ju inte så bra att veta vilket område man är sämst i” (Bosse).  

6.1.9 Matten på gymnasiet 
För tre av eleverna gick studierna i matematik så bra att de blev minst godkända i kurs 1 det 
första året på gymnasiet. Anders tenterade av det som saknades i årskurs 9, samtidigt som att 
han läste kurs 1. 
 

”Det kändes ju bra, först att få bort nians matte, klara den. Sen var det ju bara att tugga på 
med matte 1a. Jag gjorde ju ett nationellt prov på slutet och jag kände att det aldrig gått så 
bra, jag kände ju det var ju minst ett E, det var högre. Jag fick ett C”.  

 
Einar var inne på Fordonsprogrammet och såg på matematiken med tillförsikt. 

 
”Jag tänkte Fordon, dom brukar inte vara så duktig i matte. Jag tänkte jag borde vara en i 
mängden”. 

 
Han tyckte det var lättare på gymnasiet, ”inte så många avancerade tal”. Arbetsron var inte 
speciellt bra, 25 killar i klassen, men Einar gjorde lite hemma och klarade proven ”precis”.  
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Bosse hade varit orolig för matematikämnet på gymnasiet, han hade ju ”misslyckats” i 
grundskolan och befarade att det skulle vara ännu svårare på gymnasiet. Hela årskurs 1 kom 
Bosse att vara i en mindre grupp där han läste in årskurs 9 och kurs 1 i matematik. Skolan har 
en sådan organisation riktad mot de praktiska programmen, Barn-och fritid, Vård-och omsorg 
och Handelsprogrammet, att elever med stora svårigheter i matematik har möjlighet att få mer 
stöd i en mindre grupp. Bosse trivdes i gruppen. 
 

”Och på slutet av året då jag var klar med matten var ju läraren chockad ”jag rätta ditt prov 
nu, nians, då låg du på VG-nivå i gamla systemet och kanske D på det nya”. 
 

Ingen av de andra intervjuade eleverna nådde godkänt betyg i matematik under det första 
gymnasieåret. De hade alla fått godkänt betyg i matematik i grundskolan, utan att gå sommar-
skola eller så hade de kommit in på annat sätt och var därmed behöriga att söka ett gymnasie-
program. Cecilia, som under grundskolan, i stort sett gått i liten grupp hela tiden, har haft 
matematik i en vanlig, men liten klass.  
 

”Jag tänkte inte så jättemycket på matten, inte förrän jag såg boken. Den såg ganska svår 
ut. Fastän jag egentligen aldrig gått i klass i matte på 8 år, kände jag inte det när jag 
började gymnasiet. Det var lugnt. Men när det blev prov, det var lite stress, det var inte 
”hon är före och jag är efter”. Jag har den här tiden på mig. Här på gymnasiet jobbade jag 
mindre med matten. Det var nog för att jag inte är stressad, nu är jag inne. Jag vet ungefär 
vad jag ska göra efter gymnasiet”.  

 
Cecilia gick i årskurs 3 och höll fortfarande på med kurs 1 i matematik med speciallärare vid 
tiden för intervjun (hon blev färdig julen 2014).  
 
Gail, som hade lyckats så bra på nationella provet i grundskolan, gjorde inte det i årskurs 1 
och klarade heller inte de vanliga proven i matematik. Hon sökte ett annat program, som hon 
inte kom in på förrän i årskurs 2. I årskurs 1 på det nya programmet kunde hon läsa in de delar 
av matematiken som hon inte var klar med och då lyckades hon bättre, hon tror själv att det 
kan bero på att hon hade mer tid på sig. 

Frans la inte ner mycket tid på skolarbete i årskurs 1 och klarade inte heller kursen i mate-
matik. 

”Jag trodde ändå att man skulle klara det. När man gick i nian och skolkade nästan hela 
tiden då förstod man ju att man skulle misslyckas, men när man gick i ettan så försökte jag 
ändå att jobba, kanske lite svårare i gymnasiet. Och gymnasiet är mer självständigt, i 
grundskolan är ändå läraren mer på en, i gymnasiet känns det som du är så gammal att du 
ska fatta själv att du måste jobba. Dom försöker inte lika mycket”.  

Frans gick sommarskola mellan årskurs 1 och årskurs 2 och klarade något område till, men 
visste om att det var möjligt att läsa upp betyget i årskurs 2, vilket han tror gjorde att han inte 
la ner så mycket tid på sommarskolan. För elever som inte klarat godkänt i kurs 1 i svenska 
och matematik, erbjuder skolan en lektion med lärarstöd i veckan på fredag eftermiddagar.  

”Jag var hyfsat motiverad, jag var lite less, jag visste ändå att jag kunde ha matte i tvåan. 
Första terminen hade jag matte och andra terminen svenska. Och då gjorde jag klart det, 
det var skönt. Jag kunde räkna lite hemma också”.  
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Frans och Cecilia fick betyget E och Gail nådde D i matematik när de gick ut årskurs 9, men 
ingen av dem klarade som sagt godkänt i matematik under det första året på gymnasiet.  

Daniella klarade de första proven i Matematik 1b, men på vårterminen ”gick det mer utför”. 
Hon tyckte att det kändes bra på nationella provet, men det var inte godkänt. Hon gick 
sommarskola två och en halv vecka, fyra timmar per dag och nådde på så sätt godkänt i  
kurs 1. Hon påbörjade Matematik 2b i årskurs 2, men gav upp den efter några månader 
(kursen är valbar men inte obligatorisk på Estetiska programmet). 

6.2 Informanter och framgångsfaktorer  
Bosse och Anders gick i liten grupp i matematik hela året i årskurs 1. Anders berättade att 
”det gick ganska fort innan jag började lära mig”. Koncentrationen var mycket bättre nu och 
en orsak var att gruppen bestod av elever från olika klasser som gjorde att man ”gick in i sitt” 
och det skapade arbetsro.  Läraren hade stor betydelse för Anders. 

”Han var lugn, hade inte så bråttom, det fick ta femton lektioner bara man kunde det 
liksom. Han gav sig inte, förrän det var klart, till man kunde det. Läraren hade ju bra 
lösningar, jag minns typ med lästal, så sa han typ läs en mening och så skriv ner det 
viktigaste, siffrorna och namnen och så tar man nästa mening, när man har läst klart så 
skriver man svaret vad man vill få ut och så tar man det därifrån och då behöver man inte 
ha boken. Annars läser man meningen 200 gånger, då kör det ihop sig. Han sa inte typ, du 
måste klara det här, han tvinga oss ju inte till att göra nåt. Man fick själv fatta att man 
måste göra nåt. Det betyder nog mer om en själv kommer på att man måste göra det, än att 
en lärare står bakom en”. 

Anders tyckte att läroboken var på en lagom nivå, med en bra blandning av svårt och lätt.  
Han hade ju tidigare haft stora svårigheter med lästal, nu fick han många av den typen på ett 
papper då han låg bra till. Andra faktorer som påverkade Anders studier i matematik positivt 
var att han kommit in på innebandygymnasiet vilket ökade hans motivation. Sedan betonar 
Anders den positiva kritik han fick från läraren: 

”jamen det här klarar ju du hur lätt som helst. Du skulle ju inte behövt vara här”. Det ger ju 
skjuts”.  
 

Bosse som också gick i liten grupp uttrycker sig på liknande sätt om gruppen som Anders. 
Gruppen var bra och läraren förklarade på ”lite mer kreativa sätt”. Bosse la även lite mer tid 
på att räkna hemma än tidigare. Einar trycker framförallt på motivationen och att matematiken 
inte var svår. 

” man var less på skolan och man ville verkligen inte gå om något.. Det var lätt matte 
också, man fick ju välja mellan A- och B-boken. De var ju lättare böcker än de vi hade i 
grundskolan. Enklare tal från början, sånt man förstod innan”.  

 
Cecilia, som behövde två och ett halvt år på sig för att klara godkänt på kurs 1 i matematik, 
lyfter fram att hon trots allt kände att ” att jag har den här tiden på mig” och att boken i 
matematik som hon arbetat i med specialläraren ”är nog lite enklare än högstadiemattens 
bok”. 

Gail gick i klass hela tiden, både kurs 1 och kurs 2. Ett starkt minne hon har av stöd i mate-
matik är följande: 
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”Jag minns att matteläraren hade cirka fyra pass bara med mig inför prov, det var jättebra 
och hjälpte mig inför provet. Läraren frågade mig om jag var intresserad och nu var jag 
det. Jag kunde säga till när jag behövde hjälp”. 

 
Gail hade liknande stöd i årskurs 3 i Matematik 2b, som hon inte var klar med. Frans var ”lite 
halvtrött från början” och hade kanske skolkat om det inte varit för studiebidraget. Sedan 
gjorde praktikperioderna, Frans gick Fordonsprogrammet, att han blev motiverad att jobba 
mera. 

”Men sen i tvåan då när jag kände att jag ville jobba som mekaniker då vart det också som 
ett ryck. Jag jobbade mycket för att kunna vara duktig för man började praktisera och vara 
med andra mekaniker som var erfarna, då började jag inse att när man ska göra grejer och 
så kan man nästan ingenting, då började man inse att du måste kunna försörja dig, då måste 
du ju vara hyfsat duktig. Komma till en arbetsplats och söka jobb och inte kan nånting, då 
blir man ju inte anställd”.  

Att han visste att det var det här jobbet han ville ha gjorde att han kände att han måste klara av  
även kurser som matematik. Han räknade till och med lite hemma.  

En annan typ av framgångsfaktor är att lyssna till sitt inre och inte tappa sugen för hela 
skolsituationen. Det var inte långt ifrån att Daniella gjorde det. Hon reagerade till slut på 
hennes mammas önskan att inte hoppa av kurs 2 i matematik. 

” och då kände jag liksom att jag behöver tid till andra ämnen, annat skolarbete, tid till 
andra ämnen för då började jag ligga efter i dom, ämnen som jag alltid haft lätt för, 
svenska, historia, då började jag inte hinna lämna in uppgifter i tid för att jag satt med 
matten och för att jag var så stressad när vi hade matteprov . Jag skulle hinna klart de här 
talen. Till slut sa jag till mamma, det är inte du som ska bestämma och då gick jag till 
rektorn. Det var en jätteskön befrielse”. 

6.2.1 Självförtroendet 
Kan eleven tro om sig själv och uttrycka ”jag är bra på att lära”(Hattie & Yates, s.261) är hen 
inne i en god cirkel. Anders, som hela grundskolan upplevt matematik som svårt och tungt, sa 
att det inte påverkade honom som person, i alla fall inte i början. 
 

”Nää, jag var ju så liten, jag förstår det inte nu, men jag förstår det nog nästa år. Jag tror 
inte jag la någon större vikt på det”. 

När Anders kom in och gick på gymnasiet kände han dock att självförtroendet blivit större.  
 

”Det var en blandning, det var dels att jag kom in på innebandygym, det var som ett plus. 
Sen fick jag ju positiv kritik från läraren i ettan (Ma 1a), jamen det här klarar ju du hur lätt 
som helst. Du skulle ju inte behövt vara här. Det ger ju skjuts.”  

 
På frågan om han tidigare försökt att ”mörka” sina svårigheter i matematik säger Anders. 
 

”I grundskolan var det ju alltid jobbigt, jag hatade matten, det var det värsta. ”I 
grundskolan, mer så här, det här ska du göra, det var det han sa, man fick inte hjälp eller 
självförtroende. Jag ville väl inte ha hjälp, jag ville väl inte klara, hade inte den inre kraften 
till att jag måste klara det. Jag trodde väl bara betyget skulle lösa sig, ramla ner från 



36 
 

himlen, men sen här när det började lossna och man började få lite självförtroende och 
klara grejer då tyckte man ju det var roligt. Som vilket ämne som helst”. 

  
Anders jobbar idag som personlig assistent på ett behandlingshem och har funderingar på att  
läsa vidare till ”gympalärare och mattelärare”, men är medveten om att han i så fall måste läsa 
in kurs 2 i matematik. 

”Om jag fortfarande tycker att det är roligt går det hur lätt som helst. Det tar väl några 
veckor innan jag kommer in i det”.  

En del i självförtroende kan vara att vilja vara självständig, klara sig utan hjälp. När Cecilia 
ser tillbaka på grundskoletiden säger hon att skulle ha bett mer om hjälp.  
 

”Det var väl mest att jag kände mig dålig i matte om jag bad om hjälp. Jag ville inte 
erkänna för mig själv att jag var dåligare än jag egentligen var. …ibland har jag fått höra, 
det är ju enkelt, men jag har jättesvårt för matte”.  

6.2.2 Till slut – råd från elever till lärare   
”Ta det i tid, skynda inte på saker, det får ta sin tid. Vissa personer har svårare att få in 
saker, kan ju bli en stress att man pushar, Inte pusha för mycket. Bättre att vänta, men ändå 
pusha lite grann” (Cecilia). 

 
”Inför prov, man märker ju de som behöver hjälp. Det var jättebra att gå igenom grunder 
inför prov, kanske bara 20 minuter men det var jättebra” (Gail). 
 
”Ge hjälp så mycket det går, alltså inte bara förklara talet och när man klarat det så pyser 
man iväg. Man stannar kvar och ser att man verkligen förstår talet, för det ju vara det 
känner man ju själv när man fått en lärares hjälp då är det ju jättelätt, sen när man sitter 
själv få se hur var det här nu? då är man ju nästan tillbaka till ruta ett. Då har man ju bara 
klarat ett tal, men det var ju läraren som…” (Anders). 

 
”Nåt sätt att man får komma därifrån, man är ju less, skolless. Det var när det där nya 
(ekvationer) kom som jag tappade motivationen. Det började att man fick svåra tal direkt. 
För lite av lätta tal. För stort hopp mellan plus, minus till det nya” (Einar). 
 
”Om man märker att en person inte ber om hjälp, gå fram till personen och hjälp han, även 
om han inte ber om hjälp tror jag ändå att han behöver hjälp. Gå fram då får de kanske 
chansen att fråga person till person istället för att fråga inför alla. Istället för att bara ta det, 
mixa till det till en mening som med en ekvation, speciellt om det blev en läsfråga” 
(Bosse). 

 
Frans fick frågan om och i så fall vad, skolan hade kunnat göra annorlunda. 
  

”Alltså det tror jag inte. När jag skolkade var jag så inställd på att skita i allt, så det hade 
nog inte hjälpt i vilket fall. Jag lyssnade inte på någon lärare, jag ville bara inte. Det är 
svårt att hjälpa nån som inte vill bli hjälpt. Du måste inse det själv. Det är det som är så 
svårt. Det spelar ingen roll hur många lärare som sitter där, vill man inte ta in går det inte”.  
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Daniella hade velat bli tillfrågad över vad hon tycker är svårt och hur ett upplägg skulle kunna 
se ut, istället för att ensidigt göra upp en plan, ”dom här och dom här talen ska du göra och du 
ska klara det här”. Hon upplever att hon aldrig har blivit lyssnad på, tagen på allvar.  
 

” Ibland så tror jag inte att lärare och vuxna förstår hur jobbigt skolan faktiskt är för 
tonåringar , men mer och mer tonåringar är ju utbrända och stressade, jag har utmattnings-
symptom och utbrändhet för att jag jobbat så hårt och mycket med skolan . På min tid var 
det så här, jamen nu är det min tid och jag tycker matte är svårt”.  

6.3 Intervjuer med skolledare och pedagogisk personal 

6.3.1 Överlämning 
Den gymnasierektor som intervjuades, här kallad G, har i många år haft som uppgift att skaffa 
en överblick över hur det ser ut vad gäller elever med svårigheter i den aktuella kommunens 
niondeklassare. Tillsammans med tre specialpedagoger från de båda skolenheterna på 
gymnasieskolan har G åkt runt till grundskolorna under cirka en månad, april-maj, och träffat 
rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och mentorerna. Det man tar upp är ”allt 
möjligt som kan vara en störande faktor för inlärning för eleven” (G). Elever det gäller måste 
ha godkänt att sådan information får överföras till gymnasiet, även när det gäller elever med 
diagnoser. Därefter har G sammanställt alla anteckningar, kopierat dem och efter att in-
tagningen till gymnasieskolan är klar, skickat dem till berörda rektorer. G:s  erfarenhet är att 
det till exempel kan vara tio elever som är i riskzonen att inte bli godkända i något, några 
ämnen, men att när hen kollar med antagningsenheten kring midsommar har ändå flera 
stycken klarat godkänt. ”Hur kan man på en månad bli godkänd?” undrar G. På gymnasiet har 
man erfarit att många elever har stora problem med den första kursen i matematik och  
engelska men även i andra ämnen. Det har lett till att G vädjat till grundskolorna att inte sätta 
”glädjebetyg” för att de eleverna brukar ha svårt att klara godkändnivå på gymnasiet. Enligt G 
har antalet elever i denna situation varit konstant genom åren. ”Väldigt många elever har det 
jobbigt och det sätts in mycket stöd både i matte, engelska och svenska”(G).  
 
Om en elev saknar ett betyg i matematik eller engelska, finns det möjlighet att göra ett 
programinriktat individuellt val, PRO, som kan liknas med det gamla PRIV. På gymnasie-
skolan i kommunen har man tagit beslut om vilka program som kan ha PRO-elever och det är 
bara möjligt på yrkesprogrammen. Eleven ansöker och nämnden beslutar och hen läser det 
ämne som saknas på introduktionsprogrammet. När eleven klarat till exempel grundskolans 
engelska, läser hen även gymnasieengelskan där. G berättar att två av yrkesprogrammens 
rektorer ska träffa grundskolechefen inom kort för att prata om ”glädjebetygen”. De har sett 
att flera elever troligen skulle ha mått bra av att få ”mogna” på introduktionsprogrammet. Det 
brukar vara cirka 110-120 elever som anses vara i riskzonen att inte få behörighetsgivande 
betyg under G:s årliga kartläggning. I slutändan är det normala att 60-70 elever inte är be-
höriga för att söka ett nationellt gymnasieprogram.  

En av de specialpedagoger, A, som följer med rektorn ut till grundskolorna intervjuades. Hen 
berättar att tidigare var det en stor överlämning med rektorer och kuratorer inblandade, 
specialpedagogerna deltog inte. Sedan kom en period med blanketter med skriftlig in-
formation från grundskolan till gymnasieskolan, utan personliga överlämningar. De senaste 
fem åren sker överlämningarna som rektor G beskrev. Det är vanligt att studie- och yrkesväg-
ledaren deltar, ibland är även mentorerna med. Skolorna avgör vilka som deltar i mötet vilket 
gör att det är en viss variation på vilka som deltar.  
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På blanketterna som grundskolan fyller i ska alla elever som haft något stöd av special-
pedagog/speciallärare antecknas och även typ av stöd skall anges. Något som är relativt nytt 
är att även de elever som gått i liten grupp med en lärare (ej specialpedagog/speciallärare) ska 
rapporteras. Skolan använder den blankett som kan laddas ner från Skolverkets hemsida och 
som nämndes under Framgångsfaktorer (se bilaga 4). Elev och föräldrar ska ha också gett sitt 
godkännande till att de önskar att information om eleven ska föras vidare till gymnasiet. Det 
är dock bara ett fåtal elever som inte vill att information förs vidare, säger A. Antalet elever 
som kommer från andra kommuner har ökat till vissa program, till exempel till det Estetiska 
programmet. Mellan kommunerna finns inte dessa rutiner, oftast får man ändå någon form av 
information som överlämnas av deras specialpedagoger, om inte annat ringer man upp 
skolorna om man upptäcker svårigheter. Det händer också att föräldrar visar upp psykolog-
intyg vid ett första utvecklingssamtal. 

Överlämning av information till lärarna i gymnasieskolan sker numera nästan alltid i början 
av höstterminen enligt A. Erfarenheten av att en hel del elever byter program under 
sommaren/tidig höst och en viss osäkerhet kring tjänster, har lett till att man gör så. Är det 
specifika ämnessvårigheter till exempel i matematik pratar man med matematikläraren, rör det 
sig om läs- och skrivproblematik blir hela arbetslaget informerat. A berättar att när de träffar 
grundskolans lärare poängterar de att det inte finns smågrupper på gymnasiet, som ett sätt att 
vara försiktig med att godkänna elever som gått i en mindre grupp stora delar av grundskolan. 
Om en elev haft individuellt specialpedagogiskt stöd, kan hen få stöd direkt. När begreppet 
”snäll-G/E” förs på tal berättar A om en klass på en av gymnasieskolorna där man har två 
lärare och en specialpedagog på en klass i svenska. Många av eleverna klarar knappt att läsa 
en kortare text och de är godkända i svenska från grundskolan. A tycker att det borde följas 
upp hur det gått i gymnasiet för den här typen av elever, men vet inte hur och om det görs. 
Det finns ett samarbete mellan specialpedagogerna på de båda gymnasieenheterna. De träffas 
regelbundet, två till tre gånger per termin och diskuterar aktuella saker, exempelvis extra 
anpassning. 

6.3.2 Hur identifieras SUM-elever på gymnasiet? 
De lärare på gymnasiet som intervjuades arbetar både på studieförberedande och yrkes-
förberedande program. Det finns ingen gemensam policy på skolan när det gäller diagnos-
ticering på klassnivå. På Naturvetenskapsprogrammet är det vanligt att starta med en diagnos, 
då det brukar vara ett fåtal som har problem med matematik, därför är det, enligt en av 
lärarna, viktigt att uppmärksamma dem så fort som möjligt. På praktiska program är ”risken 
med diagnos med den typen av elever att man knäcker självförtroendet”. Hen brukar istället 
börja med blandade övningar till kapitel 1 i läroboken och ”då märker jag de som har 
problem”. Är det många elever, är det svårare och vissa elever försöker dölja att de har 
svårigheter. Då blir det inte förrän efter första diagnosen/provet som problemen upptäcks. 
Lärarna pekar på storleken på klasser som ett hinder, ofta cirka 30 elever, att kunna/hinna 
uppmärksamma de elever som har svårigheter och sedan räcka till för alla andra som också 
vill ha hjälp. Därför blir det sällan tydligt vilka som har svårigheter förrän efter första provet 
och då är man ofta inne i oktober månad. Ibland sker en överlämning av elever som har god-
kända betyg i till exempel matematik från grundskolan, men ändå har stora svårigheter. Det 
kan innebära att eleven ska jobba med ”egen planering”, oftast blir specialläraren snabbt 
inkopplad på den eleven.  

Flera lärare brukar börja med att låta eleverna skriva om sina erfarenheter av matematik på 
grundskolan och bland annat fråga om de haft stöd, vad inom matematiken de tycker är svårt 
och om de skulle vilja ha någon form av stöd. Genom en sådan enkät får man en bild av 
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situationen och en beredskap. Det finns en ”tradition” på skolan att läraren avvaktar med att 
anmäla behov av stöd tills man har haft det första provet. Intervjuade lärare menade även att 
det var vanligt att elever, som på olika sätt meddelade att de tyckte matematik var svårt, ändå 
helst ville börja med att pröva att jobba utan stöd. 

6.4 Sammanfattning 
Tidiga faktorer som inverkade negativt på informanternas erfarenheter av matematik: 

- nya moment upplevdes svåra 
- otillfredsställande klassrumsklimat 
- även bristande lärarengagemang nämndes 

 
Två av informanterna angav att svårigheterna i matematik bidrog till negativa tankar om sig 
själv. Två andra informanter upplevde inte att stödet de hade fått, genom att gå i en mindre 
grupp, varit positivt. Ytterligare två av eleverna sporrades och motiverades när gymnasiet 
hägrade. Genom att helhjärtat gå in för nationella provet i matematik i årskurs 9 lyckades de 
komma in på ett nationellt gymnasieprogram. De två var mycket motiverade och hade även en 
stödjande omgivning i form av engagerade föräldrar och lärare. En tredje elev utnyttjade 
möjligheten att nå godkänt i matematik genom att gå sommarskola.  

Framgångsfaktorer som informanterna angav var lärarens betydelse i form av ”boostande”, 
trygghetsskapande, självförtroendehöjande och med en förmåga att förklara på olika sätt. Få 
tid på sig med matematiken – inte stressa uttrycktes av två informanter som viktigt. Läro-
boken var viktig, att de kunde välja och att den var på rätt nivå, lätta tal i början och att man 
fick hålla på tills man förstod.  

Vikten av tidiga stödåtgärder till elever med svårigheter i matematik belyses. De elever som 
tidigt fick stöd i matematik nådde godkänt i kurs 1.  

Det finns inarbetade rutiner för överlämningar av elevinformation mellan grundskola och 
gymnasieskolan. Grundskolorna förvarnar på våren om elever som man är tveksamma över 
om de kommer att kunna nå godkänt i till exempel matematik. När eleverna sedan börjar på 
gymnasieskolan, är det vanligt att cirka hälften av dessa förvarnade elever, ändå nått godkänt i 
till exempel matematik. Det innebär att det finns risk att många elever börjar gymnasiet med 
bristfälliga kunskaper och förutsättningar för att klara kurs 1 i matematik. 

 
  



40 
 

7 Metoddiskussion 
För att samla in empiri till studien valdes intervjuer. Stukát (2011) diskuterar vikten av att 
göra ett noggrant övervägande innan man väljer metod. Han menar att ofta väljs intervju-
metoden ”lite slentrianmässigt, …”känns rätt” (s.41). Om det hade funnits mera tid eller vi 
varit två personer som gjort studien, kunde intervjuerna ha kompletterats med en under-
sökning av eventuell skriftlig dokumentation. Man hade kunnat ta reda på om det upprättats 
åtgärdsprogram kring informanternas matematiksvårigheter och stöd under grundskolan. 
 
Det finns en stark trend att använda sig av kvalitativa metoder inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning, (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är inte längre så att man 
måste kunna ha kvantifierbara fakta för att kunna styrka en vetenskaplig ståndpunkt. Numera 
menar man att innan man teoretiserar bör man förstå olika fenomen vilket inbjuder till att 
använda sig av kvalitativa metoder. Den tekniska utvecklingen som gjort det enkelt att spela 
in informanter och även få samtal transkriberade med hjälp av dataprogram, har gjort att den 
kvalitativa intervjun blivit allt populärare. Fokus kan läggas på olika aspekter av ”människors 
tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att uppfatta sig som personer” (s. 28). 
Ambitionen, i detta arbete, är att genom intervjuer av framförallt elever få inblick i hur de 
upplevt både sina svårigheter i matematik samt skolans matematikundervisning och vilka 
konsekvenser detta har fått för dem som personer. Det var naturligt att spela in intervjuerna, 
dels för att vara mer närvarande under samtalen, dels för att inte något halvt outtalat skulle gå 
förlorat. Fördelen med ljudupptagning är att man inte går miste om något som sägs under 
intervjun och med dagens små och ljudlösa mobiler brukar det inte vara något störande inslag 
(Denscombe, 2009).   

Målet var alltså att informanterna skulle få berätta om sina erfarenheter av matematiken så 
fritt som möjligt. Innan själva intervjun startade hade vi ett inledande allmänt samtal om vad 
de till exempel gjorde nu, ingen av killarna gick ju längre på någon av gymnasie-
skolsenheterna. När det gäller graden av öppenhet hos informanterna fanns en viss skillnad 
mellan de informanter som fortfarande gick på gymnasiet och de som inte längre gjorde det. 
De senare hade av förklarliga skäl en större distans. Dock ska sägas att även de som fort-
farande gick på gymnasiet hade slutfört matematiken (förutom Cecilia).  

Utgångspunkten för metodvalet var en kvalitativ intervju, med färdiga frågor. När det gäller 
frågorna till informanterna var de sorterade under olika teman, till exempel ”högstadie-
matten”, vilket gav intervjun en friare form samtidigt som det gav utrymme att ventilera de 
olika frågeställningarna. Det finns dock en stor risk att den här typen av intervju glider över 
till en strukturerad intervju, menar Johansson och Svedner (2010). Här var det elever med 
väldigt olika bakgrund och erfarenheter vilket fick till följd att intervjusituationen fick an-
passas till de skilda informanterna. Varje intervju innehöll olika delfrågor, men hade samma 
teman.  
 
En stor utmaning var att få tag i den målgrupp elever som tillhörde den första kullen i den nya 
gymnasieskolan och bestod av de elever som grundskolorna förvarnat om att de nog inte 
skulle bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. En del telefonnummer till infor-
manterna var inaktuella, på Eniro fanns de inte eller så svarade de helt enkelt inte. Det blev ett 
stort problem som initialt tog en hel del tid att komma runt. Skolans expedition gjorde en ny 
sökning vilket gav mer aktuella nummer. Efter många fruktlösa uppringningar, även till 
föräldrar, gick det att få tag i tillräckligt många elever som var positiva till att ställa upp på en 
intervju.  
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Önskvärt hade varit att göra en förstudie och intervjua två elever eller före detta elever. 
Resultaten av dessa intervjuer/samtal hade kunnat utgöra en grund för att få tydligare fråge-
ställningar. Det hade kunnat möjliggöra en bättre överblick och kategorisering av teman innan 
intervjufrågorna bestämdes. Problemen med en intervjustudie dyker ofta upp på analysstadiet 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Lösningen finns i att vara mer noggrann med de första inter-
vjuerna och granska innebörden i informanternas uttalanden. Genom att göra ”mycket av 
efterarbetet på ett tidigare stadium” (s.154) kan man förbättra kvalitén på de kvarvarande 
intervjuerna och därmed en bättre analys.  
 
I metoddelen beskrivs hur val av tema och underrubriker processades fram i själva bearbet-
ningen av svaren. Majoriteten av informanter hade som sagt lämnat gymnasiet vid tiden för 
intervjun. Det fanns inte relativt enkel tillgång till dokumenterad information kring deras 
svårigheter i matematik, vilket hade krävt tidskrävande efterforskning och det var heller inte 
primärt för denna studie. Undersökningen bygger därför på elevernas information. Tids-
spannet på informanternas information rörde sig om tio år, vilket också måste beaktas. ”Minns 
inte” förekom ganska ofta vid de frågor som gällde grundskoletiden.  Dock mindes de känslan 
av att till exempel inte förstå och det var ju både angeläget och centralt utifrån studiens 
frågeställningar. Anders intervjuades två gånger då det dels fanns mer betydelseull in-
formation att hämta och dels var möjligt att ordna.  
 
Hur representativa är då dessa informanter med ett bortfall på mer än 50 % av den planerade 
undersökningsgruppen? När man gör en undersökning kan frågan om hur stort bortfall det 
blev, vara en väsentlig fråga. Det finns ingen allmänt accepterad procentgräns för storleken på 
bortfallet. Även ett femtioprocentigt bortfall kan vara acceptabelt om det kan anses bero på 
slumpen (Stukát, 2011). I denna undersökning hade några av de tillfrågade eleverna flyttat 
och förhållandevis många (sju stycken) av de som fick brev samt tillfrågats på telefon tackat 
nej till att bli intervjuade. Det är omöjligt att säga något om anledningen till det utan att falla 
till rena spekulationer.  
 
Fyra av de sju informanterna nådde godkänt betyg i matematik i årskurs 9. Ingen av dem 
klarade dock godkänt i kurs 1 i matematik under årskurs 1 på gymnasiet, vilket de tre 
informanter som inte var godkända från årskurs 9 gjorde. Om det var en slump kan slutsatsen 
vara att man gör elever med svårigheter en ”björntjänst” när man godkänner dem på 
grundskolan. För att kunna göra någon form av generalisering kring det krävs ytterligare 
liknande undersökningar på efterföljande årgångar. Stukát (2011) menar att i en liten 
kvalitativ undersökning, med stort bortfall, kan det vara skäl att beskriva sitt fall i förhållande 
till liknande situationer och istället för generaliserbarhet, använda begreppet relaterbarhet.  
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8 Analys och diskussion 
Har valt att presentera analysen tillsammans med diskussionsdelen för att undvika alltför 
mycket upprepningar. Det finns en risk att undersökningar som baseras på intervjuer blir för 
ordrika och utdragna (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett syfte med denna undersökning har varit 
att skapa ökad kunskap och förståelse för hur SUM-elever upplever sina svårigheter i 
matematik och det stöd de fått i skolan. Ett annat syfte har varit att identifiera framgångs-
faktorer som kan leda till att elever med svårigheter i matematik lyckas med sina studier i 
ämnet på gymnasiet.  
 
I analys- och diskussionsdelen diskuteras forskningsfrågorna utifrån fyra teman, Matematik-
erfarenheter från grundskolan, Mötet med gymnasiematematiken, Framgångsfaktorer på 
gymnasiet samt Övergången mellan grundskolan till gymnasiet. Avslutningsvis tas Angelägna 
utvecklings- och forskningsområden upp. 

8.1 Matematikerfarenheter 

8.1.1 Grundskolematten - en lång uppförsbacke 
Matematik är ett ämne som svenska elever möter från årskurs 1-9. Under alla dessa år är 
matematik ett obligatoriskt ämne där eleverna i snitt har cirka tre klocktimmar varje vecka. 
För en elev som redan tidigt tycker att matematik är jobbigt kan det bli en lång och på-
frestande vandring genom grundskolan. Denna undersökning gör inte anspråk på att vara 
allmängiltig eller generaliserbar, dock kan man nog som lärare känna igen dessa elevers 
upplevelser av matematiken och på så sätt få en större möjlighet att reflektera över sin egen 
undervisningssituation. 
 
Informanterna i studien angav att det var i årskurs 3 eller 4 som de började bli medvetna om 
att de hade svårigheter i matematik. Nya räknesätt/nya räkneuppgifter som till exempel 
division, bråk och procent vållade bekymmer som informanterna inte begrep och aldrig kände 
sig trygga med under grundskoletiden. Några av informanterna angav att de minns bråk som 
något mycket svårt, till exempel Frans som ju inte alls trodde att han skulle kunna lära sig och 
förstå hur bråk fungerar. McIntosh (2014) menar att en avgörande punkt för matematik-
inlärningen är vid övergången från heltal till bråk. Har man inte förståelse för bråkformen blir 
det även problem när decimaltal och procent införs. Lyckas man inte automatisera 
multiplikationstabellerna får man problem med till exempel gemensam nämnare. Det är alltså 
viktigt att eleverna automatiserar de första grundläggande ”byggstenarna”, som till exempel 
taluppfattning och multiplikationstabellen, annars blir det nästan omöjligt att bygga ett bra 
och hållbart ”matematikhus”.  
 
Även ”långa lästal” (Anders) togs upp som något som försvårade matematiken. I och med läs-
talen, blandas läsförståelse och matematik, alltså två symbolspråk. Är något av symbol-
språken inte befästa, eller bara delvis automatiserade ställer det givetvis till stora problem för 
eleverna. Logopeden Maria Levlins (2014) forskning på bland annat kopplingen mellan 
språkstörningar, svag läsförståelse och hur man lyckas i matematik på nationella provet i 
årskurs 3, visar på den problematiken.  
 
En annan faktor som kan bidra till att ge en dålig start i lärandet är graden av arbetsro i 
klassen och bristande engagemang hos läraren. Frans mindes en lärare från lågstadiet som 
”inte speciellt engagerad”. I kombination med en stökig klass skapade det en dålig grund för 
hans lärande av matematik. Det svenska klassrumsklimatet ligger under genomsnittet när det 
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gäller arbetsron enligt PISA 2012. Ett antal andra studier stödjer denna, tämligen självklara 
faktor.  
 
Skamkänslor – självförtroende: När Bosse och Cecilia inte klarade att följa med klass-
matematiken i tidig grundskola och var ”tvungen” att gå i liten grupp såddes grogrunden till 
ett dåligt självförtroende. Bosse uttrycker ”är jag lite seg” och bakom de orden kan det nog 
ligga många känslor av nedvärderande tankar om sig själv. Lunde (2011) menar att elever 
med svårigheter i matematik ger sig själv en ”dumstämpel”. Motsatsen var Frans, han gav 
uttryck för att vara en kille med ganska gott självförtroende, som i ett trängt läge kunde ta 
fram nödvändiga resurser för att bli godkänd. 
 
Vad händer hos elever när de inte hänger med den vanliga klassundervisningen i till exempel 
matematik, och istället får gå i liten grupp?  Flera av informanterna gick i liten grupp under 
flera år, och hos åtminstone två av dem, Anders och Einar, får man intrycket av att det gått 
slentrian i detta. De var inte motiverade, ”tar aldrig hem och räknar” (Anders) och hade 
kanske på ett omedvetet plan också gett upp. Här finns utrymme för nytänkande, om man inte 
kan hitta motivationen här och nu, bör orsaken utredas. Bosses självbild verkar inte heller ha 
mått bra av åren i liten grupp. Ingen av dem, enligt egen uppgift, minns heller någon form av 
anpassning i klassrummet innan de började gå i liten grupp.  

Utifrån stöd och de tre beskrivna perspektiven, det kompensatoriska, det kritiska och 
dilemmaperspektivet är det kompensatoriska perspektivet det som informanterna beskriver 
när det gäller det stöd de fått. Enligt Nilholm (2003) ser man inom det perspektivet eleven 
som bärare av problemet och lösningen är att kompensera eleven för de brister som hen 
uppvisar. Det vanligaste sättet är att få enskild undervisning eller undervisning i en mindre 
grupp, vilket fyra av informanterna fick. De har gått ifrån klassen en längre tid vilket innebär 
extra anpassningar och särskilt stöd. Ingen av informanterna som gick i liten grupp i 
matematik i grundskolan minns att de var delaktiga i hur stödet i matematik för dem 
utformades. Man kan fråga sig hur anpassningarna av till exempel material såg ut i gruppen. 
Stöd och hjälp hade kanske kunnat utformas på annat sätt om eleven själv hade tillfrågats.  

Ytterligare en dimension som framkommit i studien är hur elever ser på sig själva som 
matematikelever. Har man som Daniella fått höra av en pedagog i skolan att ”du är jätteduktig 
på att läsa och skriva, men du är ingen mattetjej” kan det vara lätt att känna att det här är inget 
ämne jag kan utvecklas vidare i. Då är det ju ingen idé att anstränga sig, vilket utifrån Dwecks 
teorier kan spegla ett statiskt mindset (Dweck 2015), till skillnad från ett dynamiskt mindset 
som innebär en tilltro till att man genom ansträngning kan utvecklas och bli intelligentare. 
Bevan och Butterworth (2010) undersökning, hur elever med matematiksvårigheter såg på sig 
själva, visade bland annat en mycket liten tilltro till att det var möjligt att göra något åt sina 
matematiksvårigheter. Frans såg på sig själv som att han var ”för dum” för att lära sig bråk, 
vilket han därför inte heller gjorde. 

Cecilia hade först en positiv syn på sig själv som kompetent i matematik, men det ändrades 
när hon började göra prov. Hon är den av informanterna som tydligast beskriver att prov-
situationen påverkade henne negativt. Där blev det bara fel och hon tyckte alla andra var så 
snabba att lämna in. Sjöberg (2006) beskriver det som ett fenomen, att man blockeras i prov-
situationen och glömmer bort allting. 

Nationella provet: Frans och Gail skolkade eller struntade i skolan under en stor del av hög-
stadiet. När de började inse att det krävdes godkänt betyg i matematik för att komma in på det 
gymnasieprogram som de ville gå på, blev de motiverade att satsa på matematikämnet. Hattie 
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och Yates (2014) pekar på detta i sin femte princip, att ”uppnå meningsfulla mål på kort sikt” 
(s.11). För Frans och Gail handlade det om några veckors intensivt tränande inför nationella 
provet och sedan var de godkända. Cecilia klarade inte godkänt på nationella provet, men fick 
ändå godkänt i matematik i årskurs 9. Enligt Skolverkets sida Frågor och svar kring 
Bedömning, är det fullt möjligt. Det är upp till den enskilde läraren att avgöra om den 
bedömning hen gjort tidigare är mest korrekt. Kanske handlade det om att Cecilia alltid verkar 
ha försökt göra sitt bästa och inte varit utåtagerande. Cecilia gick i liten grupp i matematik en 
stor del av grundskolan, liksom Einar, Bosse och Anders, men ingen av killarna nådde 
godkänt i matematik i årskurs 9.  
 
En annan viktig faktor som Frans och Gail beskrev, var att det fanns en förälder som dels 
ställde upp och hjälpte dem rent tidsmässigt och dels hade nödvändiga kunskaper. Detta 
inspirerade dem så att de inte gav upp. En engagerad förälder som ”lägger sig i” har möjlighet 
att påverka, det visar exemplet med Anders. Han fick IG i matematik från grundskolan och 
nådde heller inte godkänt på sommarskolan. Utan mammans starka engagemang hade Anders 
troligen inte kommit in på ett nationellt gymnasieprogram direkt och därmed hade han inte 
kunnat gå på innebandygymnasiet som han brann för. Tyvärr är det ju så att hemförhållanden 
och föräldrars engagemang och kunskaper har betydelse för hur barnen lyckas i skolan. 
Skolan har ju haft som mål att vara en utjämnande institution i samhället men här återstår 
mycket. I Skolverkets undersökning (2001), varför inte alla elever når målen, var förekomsten 
av ett föräldraengagemang en av framgångsfaktorerna. Frans hade dessutom turen att det 
fanns en lärare som ställde upp för honom vid sidan av ordinarie lektioner och hjälpte honom. 
En slutsats man kan dra av Gails och Frans exempel, är att det är fullt möjligt att på kort tid 
klara godkänt betyg i matematik i årskurs 9 med en kraftfull insats, inräknat stöd från minst en 
förälder, men att det inte är tillräckligt för att klara kurs 1 i matematik på gymnasiet. Å andra 
sidan klarade båda eleverna de kurser som var nödvändiga för deras gymnasieexamen, även 
om det tog längre tid.  
  
Anders och Einar gick sommarskola och försökte på så vis nå godkänt betyg i matematik i 
årskurs 9. Einar hade den ”planen”, han visste att han inte skulle nå godkänt med hjälp av sina 
resultat i grundskolan. Dessutom beskrev han sig som riktigt skolless. På sommarskolan 
berättade han, att han fick förnyad kraft och motivation. Einars kraftsamling under sommar-
skolan, ”så då matade man ju på”, liksom Frans inför nationella provet, överensstämmer med 
vad Hattie och Yates (2014) pekar på i sin så kallade femte princip. ”…väcker dolda och 
skyddade kraftresurser till liv när vi blivit övertygade om att det går att uppnå meningsfulla 
mål på kort sikt” (s.11). 

8.2 Identifierade framgångsfaktorer   
De av mina informanter som inte blev godkända i matematik i årskurs 9, och inte heller nådde 
godkänt genom sommarskola, kom ändå in på ett yrkesprogram. De hade där en fungerande 
struktur av stöd när det gällde matematik. Stödet började med att de fick läsa in matematik-
kursen från årskurs 9 och därefter fortsatte de med Matematik 1a. De gick hela tiden i en liten 
grupp och hade samma lärare. Anders vittnar om det positiva att han gick in i sin egen bubbla, 
ingen störde och man störde heller ingen. Han kände inte några utan kunde helt gå in för att 
klara studierna, vilket han också gjorde. De kunde lämna gamla roller och icke konstruktiva 
beteenden bakom sig och börja utveckla nya mönster. De möjligheter till en positiv förändring 
som en ”stadieövergång” innebär, beskriver Sjöberg (2006). Att gå från ett stadium till ett 
annat eller att gå från grundskolan till gymnasiet kan bidra till att man får en ny roll och andra 
kamrater och det kan göra att en elev med begränsade studievanor får nya och mer 
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konstruktiva. I undersökningen är det ju fråga om skolformsövergång som en möjlighet till 
förändring.  

Båda pojkarna fick dessutom möjlighet att gå ett gymnasieprogram, utan att behöva vänta ett 
år. För Anders fanns också glädjen över att ha kommit in på ett specialidrottsprogram. I den 
matematikgrupp som Anders och Bosse gick i, fanns stora möjligheter att individualisera, 
börja där eleven befann sig och bygga från det. Man kan säga att det möjliggjorde att arbeta 
utifrån den proximala utvecklingszonen (tidigare förklarad på sidan 10). 

Båda eleverna beskriver läraren på ett mycket positivt sätt, hen var lugn och det fick ta den 
tid som krävdes. Hattie och Yates (2014) anser att ett tecken på en expertlärare är att inte 
”överbelasta” sina elever och de ska kunna få känna självförtroende. Eleverna känner att de 
lär sig, vilket både Anders och Bosse upplevde att de gjorde i sin grupp. Tillsammans med att 
läraren förmedlade att hen inte gav upp skapade det en trygghetskänsla om att det kommer att 
ordna sig. En lärare i den här typen av grupp måste utveckla många olika sätt att förklara för 
att hitta in till elever med ett långvarigt misslyckande bakom sig. Läraren ”boostade” Anders, 
gav positiv kritik som lyfte honom och ingjöt hos honom att han måste vilja själv, ansvaret 
låg hos honom och det kändes positivt.  

Gail kom inte in på det program hon ville på en gång och klarade inte kurs 1 i matematik. När 
hon nästa år fortsatte på det program hon ville gå på nämner hon hur bra det var att hennes 
matematiklärare ställde upp några gånger och gick igenom grunderna inför prov. Hattie och 
Yates (2014) nämner studier som visar hur elever läser av sina lärare och skapar sig en upp-
fattning om hur tillgängliga de är. Gail kände att det var möjligt att fråga läraren om extra-
hjälp.  

En allmänt vedertagen praxis är att läroboken dominerar i matematiken, som i inget annat 
ämne. Därför blir valet av lärobok viktigt och i den lilla grupp som Anders och Bosse gick i 
kunde man välja en lagom svår bok, som Anders säger. Einar tyckte att matematiken var 
lättare på gymnasiet, eleverna kunde välja mellan två böcker och Einar upplevde att det var 
enklare än i grundskolan. De fick chans att lyckas. På studieförberedande program på denna 
gymnasieskola är det mycket ovanligt att eleverna kan välja bok. Man hör ibland att elever 
skulle vilja ha en annan bok, den de har är för svår och att de dessutom skulle vilja ha prov 
som testar endast på E-nivå. Einar uttryckte ”fler lätta uppgifter i början”, vilket faktiskt kan 
tolkas som att han ville jobba i den proximala utvecklingszonen.  

Det finns ett antal olika läromedel i matematik för gymnasiekurserna och det kan vara svårt 
hitta ett läromedel som passar alla. Även om flera av matematikböckerna vanligtvis har tre 
svårighetsnivåer kan författarspråket, bilder, konkretiseringar med mera variera. När det gäller 
att ha alternativa böcker, två läroböcker på gång samtidigt i en klass är det förstås en 
utmaning, åtminstone i stora klasser. Däremot att ge elever som själv säger att de kämpar i 
första hand för att uppnå E, den typen av prov med många E-uppgifter kan te sig rimligt. 
Samtidigt måste man vara både vaken och flexibel, finns indikationer på att eleven kan nå 
högre nivåer får man som lärare vara lyhörd för det.  

Motivationen som drivkraft anger Skolverket (2001), Sjöberg (2006) och Hattie och Yates 
(2014) som en viktig framgångsfaktor. Frans och Gails kraftsamling i slutet av årskurs 9 för 
att nå godkänt i matematik och komma in på gymnasiet är ett tydligt exempel på det. När 
Frans såg målet, dit han ville eller inte ville efter grundskolan, blev han motiverad att satsa 
stenhårt för att klara något som kanske egentligen inte borde ha varit möjligt.  
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Väl på gymnasiet på ett program som de ville komma in på, kunde både Einar och Frans 
använda sig av motivationen. Einar körde på direkt, han hade kommit in i matematiken 
genom sommarskolan och fortsatte av bara farten. Han nämner att han verkligen inte ville gå 
om. Det ”hotet” var reellt för honom och gav energi så att han även räknade hemma. Frans 
beskriver det så bra tycker jag, att när han kände att det här jobbet ville han ha, hålla på med 
”då vart det som ett ryck”, att inte bara bli duktig rent praktiskt, han behövde också klara 
matematiken.  Talessättet ”man kan leda en häst till vattnet, men inte tvinga den att dricka” 
passar verkligen in på Frans och han uttrycker det även själv. För hans del kan det ju vara så 
att han egentligen inte skulle behöva ha haft några större svårigheter i matematik, utan han har 
bara varit så omotiverad under hela sitt tidigare skolliv.  

Två av informanterna benämner begreppet självförtroende. Anders berättar hur hans självför-
troende växte, först för att han överhuvudtaget kom in på gymnasiet och blev antagen till 
innebandygymnasiet, sedan då läraren boostade honom för hans framsteg i matematik. Det i 
sin tur gjorde att han för första gången verkligen gav ämnet en chans och en god cirkel på-
börjades. Daniella nämner viljan att vara självständig, som ju kan vara en viktig del i själv-
förtroendebyggande. Dock, när det gällde matematiken, där hon enligt henne själv i alltför 
hög grad lät bli att be om hjälp, gav det ett försämrat självförtroende. 

Cecilia, med sina stora svårigheter i matematik, har under hela sin gymnasietid känt att hon 
går på det program hon ville gå på. Hon ”visste” att även om hon inte skulle klara godkänt i 
matematik på den normala tiden skulle hon göra det till slut. Trots att Cecilia kämpat i två och 
ett halvt år med kurs 1 i matematik, tycker hon att det varit skönt att känna att hon haft den 
här tiden på sig, hon har inte känt sig stressad, vilket har stärkt henne då hon varit så stress-
känslig i grundskolan. Dock kan man undra hur det skulle kunna ha sett ut för henne om det 
tidigt i grundskolan gjorts en ordentlig utredning om hon har specifika matematiksvårigheter. 
Det viktiga är ju kartläggning av svårigheterna som grund för adekvat och anpassat stöd, 
vilket styrks av Lundberg och Sterner (2010). Det hade dessutom kunnat leda till en annan 
självbild, en självinsikt om sina svårigheter samt ett annat mottagande på gymnasiet. Hon 
nämner att det nog varit bra om gymnasiet känt till hennes problem, det hade kanske inte 
behövt ta så lång tid att nå godkänt.  

”Elevernas råd” är deras förslag på framgångsfaktorer. Som undervisande klasslärare måste 
man försöka ha ett fokus även på de elever som har svårigheter. Det blir lätt så att de elever 
som är angelägna, har stark drivkraft, upptar ens tid när man går runt och hjälper. En del av 
råden från informanterna berör resursfrågor som att ha tid i tjänsten till att gå igenom grunder 
inför prov på lektionspass utanför ordinarie lektioner och att antalet elever i undervisnings-
gruppen påverkar graden av stödjande. Det framkom också att vi bör ta oss tid att fråga elever 
hur det går och erbjuda extrauppgifter. En önskan från ett par av informanterna var som sagt 
att det skulle vara lätta tal från början. För att börja bygga ett självförtroende måste man få 
känna att man kan klara av att göra uppgifter på egen hand. Genom att arbeta med uppgifter 
som ligger i den proximala utvecklingszonen bygger man egna stödstrukturer.  

I vilken utsträckning påverkar misslyckande i matematik hur man lyckas i andra ämnen?  
Tänker här på ett uttalande i en tidning (Wulf, 2015 och bilaga 7), där en artikel beskriver hur 
man i en skola jobbar med matematik på ett utvecklande sätt. En elev uttrycker att när man 
börjar lyckas i matematik spiller det över på andra ämnen, ”har jag inte stress över ett ämne 
har jag mer tid att lägga på de andra, …så kan jag även fokusera bättre på annat”. Att lyckas i 
matematik skulle alltså kunna medföra hävstångseffekter. I samma artikel beskrivs också att 
den aktuella skolan satsat på två matematiklärare i undervisningsgruppen och att det gett goda 
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resultat. Håkansson och Sundberg (2012) menar att det är en framgångsfaktor när man under-
visar elever med svårigheter i matematik, till exempel möjliggör det att omgruppera.  

Ett mönster som framgick från två av informanterna, Anders och Bosse, var att i och med att 
de inte var godkända i matematik från årskurs 9, men ändå fick möjlighet att börja på ett 
gymnasieprogram, kunde de få stöd direkt. Båda eleverna klarade kurs 1 i matematik under 
första årskursen, vilket ingen av de andra informanterna, förutom Einar, gjorde. 
 
Framgångsfaktor för vad? För de av informanterna som kom in på gymnasiet med godkänt 
betyg i matematik från årskurs 9 (sommarskola medräknat) har huvudfokus legat på att nå ett 
godkänt betyg i kurs 1. Ingen av dem nämner något om att de började tycka att matematik var 
ett roligare ämne än tidigare, att de lärt sig mer eller blivit intresserad att lära mer. Det gör 
däremot Anders och Bosse. Deras självförtroende ökade och Anders kostar även på sig att 
kalla matematik ”som vilket ämne som helst”. Det är talande men också lite skrämmande 
vilken betydelse ämnet kan tillmätas. 

8.3 Överlämning 

8.3.1 Information till gymnasiet  
När det gäller överföring av information har grundskolor möjlighet att förmedla det som inte 
är sekretessbelagt, men praxis i denna kommun är att man frågar elev och föräldrar om deras 
godkännande. Det normala är att berörda elever och föräldrar önskar att informationen ges. 
När eleven har lyckats nå godkänt, men ligger på gränsen är det annorlunda. En av  
informanterna, Bosse, trodde att viss information om hans matematiksvårigheter över-
lämnades till gymnasiet. Cecilia ville inte att den informationen skulle följa henne när hon 
blivit godkänd. I efterhand, efter långt slit med att nå godkänt i Matematik 1b, tycker hon att 
det nog varit bra om mottagande skola känt till hennes problem och kunnat sätta in stöd 
tidigare. 
 
Det som fungerar mindre bra är när elever kommer från andra kommuner, då finns inga 
tydliga rutiner för överlämning av information. Eftersom det numera är möjligt att söka från 
andra kommuner i länet bör rutiner liknande dem som finns inom kommunen utvecklas även 
mellan kommunerna.  
 
Den här studien visar att elever som grundskolorna förvarnat om vad gäller matematik, men 
som ändå klarar godkänt betyg i årskurs 9, får svårt att nå godkänt i kurs 1 i matematik, 
åtminstone under det första läsåret. Eftersom överlämnandeinformationen numera tar upp 
olika åtgärder som eleven varit inblandad i bör de flesta elever med svårigheter i matematik 
vara kända för lärarna på gymnasiet. Men, eftersom det hittills varit svårt att få till stöd i 
någon större omfattning finns så klart risken att de ändå får stora svårigheter att klara godkänt.  
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8.4 Angelägna utvecklingsområden  
De informanter som varit i liten grupp i matematik under grundskoletiden har på olika sätt 
angett negativa upplevelser av detta. Det har varit svårt att få fram aktuella studier över hur 
elever påverkas av att gå ifrån klassen till en liten grupp. Under arbetets gång har följande 
frågeställningar som kan ses som möjliga utvecklingsområden dykt upp: 
 

- hur kommuniceras elevens svårigheter med eleven? 
- i vilken grad får eleven vara delaktig i utformningen av stödet? 
- skulle det vara effektivare att intensivt under några veckor gå ifrån klassen och där-

efter tillbaka in i klassen?  

De tre (av sju) elever som inte nådde godkänt betyg i matematik i grundskolan utan tog sig in 
på ett gymnasieprogram som PRO-elev eller genom att de gick sommarskola och klarade 
godkänt, klarade alla godkänt betyg i kurs 1 i matematik. Det gjorde ingen av de andra fyra 
eleverna, som alla hade nått godkänt betyg i årskurs 9. Före Gy11 pratades det ofta om ”snäll 
– G”, att den och den eleven hade fått ett sånt betyg, vilket förklarade varför det var så tungt 
för hen i ett visst ämne. När det gäller ”gränsbetyg”, som givetvis en del elever får, då som 
nu, speciellt godkänt betyg, G eller E, skulle det behöva föras mer diskussioner om man ligger 
på gränsen till godkänt, E. Vilka förutsättningar har man då att klara nästa steg, kurs? Lägsta 
gränsen för att få ett E-betyg i grundskolan kanske inte innebär att man är rustad, kunskaps-
mässigt, att klara de uppgifter man möter i kurs 1. Hur lägsta gräns för E-nivå i matematik 
från grundskolan ”krokar i” kurs 1 på gymnasiet är alltså något som skulle behöva under-
sökas. 

I denna intervjustudie framkommer, som sagt, att de elever som kom in på ett 
gymnasieprogram med bristfälliga kunskaper inte klarade kurs 1 i matematik. Lärare på 
gymnasiet anger att det kan ta lång tid innan man verkligen får upp ögonen för dessa elever. 
Därför är själva övergången grundskola till gymnasium, ett konkret och viktigt utvecklings-
område för en speciallärare. Det finns rutiner men de skulle kunna utvecklas. Här skulle en 
speciallärare i matematik kunna ta ett större ansvar och vara den som organiserar övergången 
medvetet och fokuserat när det gäller matematik. Det finns vinster med att detta genomförs av 
den som sedan ska följa upp eleverna vid skolstarten på gymnasiet. Ansvaret blir tydligare 
och risken att eleverna ”faller mellan stolarna” minskar. Dessutom är det bra om det är samma 
lärare som träffar avlämnande lärare i matematik som sedan också är den som konkret ska 
arbeta med särskild anpassning eller egen undervisning med eleven. Redan under våren när 
eleverna går i årskurs 9 skulle alltså hen kunna få information och träffa lärarna i matematik 
på grundskolan för att ta del av vilka elever som haft svårigheter i matematik. För de elever 
och eventuellt föräldrar som vill, kan man ordna med en träff redan innan de börjar 
gymnasiet. Syftet med detta förebyggande arbete ska vara att fånga upp elever tidigt för att 
motverka känslor/upplevelse av misslyckanden i matematik på den nya skolan.  
 
Ett annat utvecklingsområde för en speciallärare på en gymnasieskola skulle också kunna vara 
att utveckla lämpligt, anpassat material och uppgifter för elever så att de blir både rustade och 
förberedda för kurs 1 i matematik. Ett material som elever kan få arbeta med tills de utvecklat 
och befäst olika matematiska inre stödstrukturer. För att materialet ska fungera själv-
förtroendehöjande bör det inte ligga på en högre nivå än den övre gränsen i den proximala 
utvecklingszonen. Den risken finns med uppgifter som eleven kan ha en aning om under tiden 
som läraren visar och sedan när hen ska lösa de kommande uppgifterna finns inte 
stödstrukturerna befästa, vilket leder till att hen inte kan använda sig av dem på ett 
självständigt sätt. Bosse uttryckte det så tydligt att läraren måste stå kvar och se att man 
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verkligen förstått efter att hen gått igenom en uppgift. Det kan ju dessutom skapa en känsla av 
hjälplöshet hos en elev som anar hur det hänger ihop när läraren instruerar. Sedan när hen ska 
jobba på egen hand så fungerar det inte med scaffolding därför att uppgiften egentligen ligger 
ovanför elevens övre gräns i den proximala utvecklingszonen 
 
Elever med matematiksvårigheter kan ha olika grader av svårigheter. Tidigare i rapporten, 
(s.14) beskrevs dyskalkyli och viss problematik kring begreppet. Pelle Lindblå, Björn Adler 
och Markus Björnström är några av de som erbjuder sig att utreda och utfärda intyg vad gäller 
dyskalkyli. Det kan komma elever till skolan med sådana intyg och föräldrarna till dessa 
elever och eleverna själva kan mötas av lärare som är osäkra på innebörden av begreppet. Det 
kan leda till att både elev och föräldrar tappar förtroende för läraren eller skolan som 
institution. Under speciallärarutbildningen ingick Lundberg och Sterner (2010) som 
kurslitteratur, den skulle kunna kompletteras med ytterligare aktuell forskning inom området. 
Det vore även önskvärt med en kritisk genomgång av testmaterial som finns på marknaden 
kring dyskalkyli.  

8.5 Slutkommentar  
Återkommer avslutningsvis till att jag ser övergången mellan grundskola och gymnasiet samt 
utveckling av anpassat repetitions- och övningsmaterial som både ett angeläget 
utvecklingsområde och en möjlig bro för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att 
lyckas i matematik. På så sätt kan både eleven och jag, som blivande speciallärare, bli mer 
rustad och förberedd att ta itu med kurs 1. Touché!  



50 
 

9 Referenser 
Alfredsson L., Bråting K., Erixon P., Heikne H. (2011) Matematik 5000 Stockholm. Natur & 
Kultur 

Arfwedson, G. (1994) Hur och när lär sig elever? En kritiskt kommenterad sammanfattning 
av kognitiva teorier kring elevers inlärning. Stockholm. HLS förlag 

Berggren, I.(2001)  Identitet, kön och klass. Hur arbetarflickor formar sin identitet. 
Avhandling för doktorsexamen. Göteborg Studies in Educational Sciences 157. Göteborg: 
Göteborgs universitet 

Björnström, M. (2012) Värt att veta om dyskalkyli. Stockholm. Natur och kultur 

Bornäs, S. ”Tankeform och problemmiljö, Skolan som kontext för tänkande i elementär 
matematik”. Nämnaren Nr 3 (1989): 9-12 

Butterworth, B. & Yeo, D (2010)  Dyskalkyli Att hjälpa elever med specifika 
matematiksvårigheter Stockholm. Natur och kultur 

Cervin, E. Extra anpassningar - vad då, då? Specialpedagogik 1 Februari 2015, 10-13 

Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna: (2aupplagan) Lund. Studentlitteratur 

Dowker, A. What Works for Children with Mathematical Difficulties? The effectiveness of 
intervention schemes. University of Oxford, 2009 

Dweck, C. (2015) Mindset, du blir vad du tänker. Stockholm: Natur & Kultur 

Eccles, J. S., Feldlaufer, H. & Midgley, C. (1989) Student/teacher relations and attitudes 
toward mathematics before and after the transition to junior high school. Michigan: The 
University of Michigan 

Engström, A. & Magne, O. (2003) Specialpedagogiska frågeställningar-introduktion. Örebro 
universitet: Örebro. Pedagogiska institutionen 
 
Fokusrapport Dyskalkyli 2015. Stockholm: Stockholms läns landsting, 2015 

Gärdenfors, P. (2010) Lusten att förstå Stockholm. Natur & kultur. Stockholm 

Hattie J. (2012) Synligt lärande. En syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar 
elevers skolresultat. Natur & kultur. Stockholm 
 
Hattie, J. & Yates G. (2014) Hur vi lär. Synligt lärande och vetenskapen om våra 
lärprocesser. Stockholm. Natur och kultur 
 
Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012) Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och 
internationell belysning. Stockholm: Natur & Kultur 

Johansson, B & Svedner, P.O. (2010) Examensarbetet i lärarutbildningen: undersöknings-
metoder och språklig utformning. Uppsala. Kunskapsföretaget i Uppsala AB Läromedel & 
utbildning 



51 
 

Knight, B.A. (2009) Teaching students with special needs. I: Lawrence J.Saha & A. Gary 
Dworkin (red.) (2009) International handbook of research on teachers and teaching. P.2. 
New York: Springer 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. Göteborg. 
Studentlitteratur 

Levlin, M. Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår: En undersökning 
av 44 elever i årskurs 2 till 3, Umeå, (2014) 

Lundberg, I. & Sterner G. (2010) Dyskalkyli – finns det? Göteborg. Litorapid Media AB 

Lunde, O. (2011) När siffrorna skapar kaos- matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv. Stockholm: Liber AB 

Löwing M. & Bennet C. Gymnasister har svårt att klara matematik för mellanstadiet, DN-
debatt 2014-04-10 

Magne, O. (1998) Att lyckas med matematik i grundskolan. Lund. Studentlitteratur 

Ma, X. (1999). A meta-analysis of the relationship between anxiety toward mathematics and 
achievement in mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 30(5), 520-541. 

McIntosh, A. (2014) Förstå och använda tal – en handbok. Göteborg. Nationellt centrum för 
Matematikutbildning, NCM 

Merriam S.B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund. Studentlitteratur 

Nilholm, C.(2003)  Perspektiv på specialpedagogik. Lund. Studentlitteratur 

Nilholm, C.(2012) Barn och elever i svårigheter – en pedagogisk utmaning Lund. 
Studentlitteratur 

Nilholm, C. och Göransson, K. (2013) Inkluderande undervisning – vad kan man lära sig av 
forskningen? Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande undervisning utgiven av 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Ostad, S. (2001) Matematikkvansker – et resultat av forsinket eller kvalitativ forskjellig 
utvikling? Specialpedagogik, nr 3/2001 s.9-14 

Pekrun, R. (2006) The control-value theory of achievment emotions, corollaries, and 
implications for educational research and practise. Educational Psychology Review, 18, 315-
341 

SFS (2010:800) Skollagen 

Sjöberg, G.(2006) Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? Doktorsavhandling. Umeå: 
Umeå universitet 

SKOLFS 2011:144 Förordning om läroplan för gymnasieskolan 



52 
 

Skolinspektionens rapport (2009:1) Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få 
alla elever att fullfölja sin utbildning. Stockholm 

Skolverket.(2001) Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? Skolverkets 
rapport nr. 202. Stockholm: Liber Distribution 

Skolverket. (2004) TIMSS 2003 – huvudrapport. Stockholm: Fritzes 

Skolverket. (2009b) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om 
betydelsen av olika faktorer. Stockholm: Fritzes 

Skolverket. (2011) TIMSS 2011-huvudrapport. Stockholm: Fritzes 

Skolverket. (2011) Läroplaner ämnen & kurser 

Skolverket. (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap. Stockholm: Skolverket 

Skolverket. (2014) Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 
Stockholm: Fritzes  

Skolverket. (2014) Övergångar inom och mellan skolor och skolformer. Hur övergångar kan 
främja en kontinuitet från förskolan till gymnasieskolan. Stödmaterial. Stockholm: Fritzes 

Skolverket. (2015) Grundskolan – Slutbetyg per ämne i årskurs 9. SIRIS Kvalitet och resultat 
i skolan. 
Skolverket Bedömning av prov http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-
svar/nationella-prov/bedomning-av-prov-1.144390 

Skolverket Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
(2011)  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2
Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705  

Strandberg, L. (2006) Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. Finland 
Norstedts Akademiska Förlag 

Stukát S. (2011) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund. Studentlitteratur 
AB 

Szabo A., Larsson N., Viklund G, Dufåker D., Marklund M. (2011) Matematik Origo 1b 
Stockholm. Bonnier Utbildning 

Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Lund. Studentlitteratur 
Vetenskapsrådet (2007) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm 
 
Yin R.K. (2007) Fallstudier: design och genomförande. Malmö. Liber AB 
 
Wulf M. Satsning ger matteglädje Tidningen 7 nr 31 2015 55-56 
    
Nedladdad från Linköpingskommun, (2009, 6 januari) 
http://www.linkoping.se/Skola-barnomsorg/Grundskolor/Kommunala-
grundskolor/Slestadskolan/Likabehandlingsplan/Kursplaner-och-betyg/Matematik/ 



53 
 

Bilagor 

      Bilaga 1 

Hur gick det med matten på gymnasiet?  
Hej                             
Jag som skriver till dig heter Krister Eleholm och är matematiklärare på Y-Skolan, Mellanstad 
och jag går nu speciallärarlinjen – matematik. Som en del i en uppföljande studie av hur 
gymnasieskolans matematikundervisning fungerat, kommer några av er före detta elever, att 
kontaktas. Du är en av dem. Inom fem veckor kommer jag att ringa dig för att träffas för en 
intervju eller om det inte är möjligt, få ställa frågor via telefon.  Jag kommer då att ställa 
frågor som rör hur du upplevde att du klarade matematiken på gymnasiet, vilket eventuellt 
stöd du fick med mera.  

Dina uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt, de kommer alltså inte att kunna spåras till 
dig. Undersökningen ingår i mitt examensarbete. 

Du kan givetvis tacka nej att medverka i en eventuell intervju. Om något är oklart eller om det 
är något du vill veta mer om, kan du kontakta mig på  

Tel: 070-2567614 eller via mail: krister.eleholm@fcbu.skolan.se 

 

 

 

    Med vänlig hälsning 

    ________________________ 
    Krister Eleholm/lärare Y-Skolan 

    ________________________ 
    Christer Joald/rektor Y-Skolan
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      Bilaga 2 

Intervjuguiden till eleverna 

            Matematiken på grundskolan 
I grundskolan – vilka var dina favoritämnen/bäst betyg? 
Beskriv hur du upplevde matten på grundskolan fram till och med mellanstadiet.?  
Vad tror du anledningen var till att du tyckte matten var tung/svår? 
Att det gick tungt med matten - hur påverkade det dig? I skolan, andra ämnen, som 
person? 
Hur minns du att arbetsron var på lektionerna? Bidrog du till arbetsron?  
Gick du alltid med klassen? Om inte, hur såg det ut? Liten grupp? Enskilt? När?  
I fall du fick stöd i liten grupp, blev du erbjuden att gå i liten grupp? Hur har stödet 
sett ut, följts upp och utvärderats? I vilken grad fick du vara delaktig i utformandet av 
hur stödet skulle se ut? I så fall hur? Åtgärdsprogram? test – diagnos? 
Hur reagerade du på hjälpen? 
 
Högstadiets matematik - inför gymnasiet 
Vad minns du från matten i högstadiet? Kan du beskriva! Din arbetsinsats? 
Det fanns risk att du kanske inte skulle nå godkänt i matte i årskurs 9 och inte bli 
behörig att söka ett nationellt program? Hur tänkte du kring det?  
Du nådde godkänt i årskurs 9. Vad tror du var den största orsaken till att du nådde 
godkänt?  Vad hjälpte dig att klara det? Läraren? Kompis? Hade du någon hjälp 
hemma? Syskon? Föräldrar? 
 
Matematiken på gymnasiet 
Vilket program gick du? 
Vad hade du för tankar om matten när du började gymnasiet? Hur blev det? 
Kan du berätta hur du upplevde matematiken under gymnasiet, kurs 1? 
Svårare, lättare, roligare, tråkigare än högstadiematten?  
Hur stor undervisningsgrupp i matte gick du i? Arbetsro?  
Hur jobbade du på lektionerna? Arbetsron? Tog du hem och jobbade? Varför? Varför 
inte? 
Hur tyckte du svårighetsnivån var på läroboken i matematik jämfört med på 
högstadiet? 
Arbetsron på mattelektionerna? Någon kompis som du räknade ihop med? 
Nådde du godkänt i matematik i årskurs 1? Hur gick det på proven? Omprov? Stöd? 
 
Resultat 
Proven, hur gick de? Omprov? Annat? 
 
Stöd 
Vet du om gymnasieskolan kände till att du hade svårigheter med matematik? 
Hade du någon form av stöd/hjälp i matte? I så fall - berätta hur hjälpen/stödet såg ut? 
Hur tycker du att bra stöd/hjälp i matematik bör se ut/gå till?  
Vad tror du var viktiga orsaker till att du klarade godkänt på Ma1? 
Vad tror du själv är det viktigaste för att elever med matematiksvårigheter ska klara att 
nå minst godkänt i matte? 
Något du vill lägga till som kan vara bra för mig som blivande 
speciallärare/mattelärare att tänka på? 
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      Bilaga 3 

Intervjuguide till rektor  
Ansvar för överlämning och information om SUM-elever 

• Med GY11, borde det ha varit svårare än tidigare, 8-12 ämnen för att vara behörig. 
Hur trodde du det skulle bli? Blev det så?   
 

• Hur fungerar det nu med överlämningar från grundskolan? När var ni ute och 
informerade er? Vilka träffade ni?  

 
• Vad innebär PRO-elever? Inofficiellt eller?  
 
• Hur gick det för de elever som kom till gymnasiet med ”snäll-G:n”? 
 
• Fanns/finns det ”regler” för hur många betyg eleven fick sakna för att få chans till 

PRIV/PRO? 
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      Bilaga 4 

Intervjuguide till specialpedagog  
Information från grundskolan om SUM-elever 

• När det gäller överlämningar från grundskolan: 
- Vad tycker du har funkat bra/funkar bra?  
- Vad har funkat mindre bra/dåligt? 

 
• När ni fått veta att den här eleven har problem i i t.ex. matte, ligger på gränsen - hur 

förs den informationen vidare till lärarna? Stöd direkt – hur vanligt? 
 

• Elever som ni fått information om – utvärdering/hur följs det upp om hur det gått för 
eleven t.ex. matematik? Resultat? Hur vanligt är det med stöd till dessa elever? 
 

• Erfarenheter från mattelärare är att det ofta dröjer till första provet innan man får upp 
ögonen för elever med svårigheter – känner du igen det? Hur skulle man kunna göra så 
att det inte dröjer så länge innan eleven uppmärksammas?  
 

• Med GY11, borde det ha varit svårare än tidigare, 8-12 ämnen för att vara behörig. 
Hur trodde du det skulle bli? Blev det så?   

 
• Man pratar om ”snäll-G:n” – vad är din erfarenhet hur det brukar gå för elever med 

”snäll-G:n”? 
 

• Finns det samarbete med X-skolan? (den andra gymnasieskolan) 
 

• Vad tycker du själv skulle kunna förbättras vad gäller överlämningen? Vilka 
diskussioner har förts om hur den skulle kunna förbättras? 
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      Bilaga 5 

Intervjuguide till lärare  
Två lärare som undervisat cirka 30 år i matematik 
 
• Vad gör du när du märker att en elev har problem med matten? Hur och när brukar 

du upptäcka det? Vad gör eleven? 
 
• Hur vanligt är det att du vet om det när eleven börjar på skolan?  
 
• Vilken typ av svårigheter kan det handla om? Vanligast? 
 
• De elever som få stöd, vilket stöd brukar de få? Hela tiden/kursen? 
 
• Samarbetet med speciallärare/specialpedagog?  
 
• Samarbete med andra mattelärare?  
 
• Upplever du att det blir fler eller färre elever som har mattesvårigheter? Vad tror 

det beror på? 
 
• Har du haft någon elev med riktigt grava mattesvårigheter? Dyskalkyli? Hur ser du 

på den diagnosen? 
 
• Vilka förändringar eller liknande tror du skulle behövas för att fler elever ska 

lyckas i matte? 
 
• Vad tror du det beror på att många elever tycker matte är svårt? 

 
• Hur tycker du att matteundervisningen har förändrats under din tid som lärare? 

Vad är den största skillnaden/förändringen? 
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      Bilaga 6 

Blankettexempel: Överlämning till gymnasieskolan, sidan 2  

Stöd i form av extra anpassningar/särskilt stöd har getts i ämnena: 

1. 2. 3. 4. 

Övrigt ämne/stöd i annan lärmiljö:  

 

På följande sätt:   

 A. Ett särskilt schema över skoldagen 

 B. Undervisningsområde förklarat på annat sätt 

 C. Extra tydliga instruktioner 

 D. Stöd att sätta igång arbetet 

 E. Hjälp att förstå texter 

 F. Digitala lärverktyg och anpassade programvaror 

 G. Anpassade läromedel 

 H. Utrustning t.ex. tidshjälpmedel 

 I. Extra färdighetsträning 

 J. Specialpedagogiska insatser (Enstaka eller Regelbundna) 

 K. Särskild undervisningsgrupp 

 L. Enskild undervisning 

 M. Anpassad studiegång 

 N. Resurslärare/Assistent 

 O. Övrigt 

Beskriv kort hur stödet har sett ut inom de områden som har kryssats i och hur stödet har fungerat: 

 

Dokumentation/utredning bifogas.  Ja ☐  se bilaga nr:______ Nej  ☐ 

Elev/vårdnadshavare lämnar själv över dokumentation/utredning. Ja ☐   Nej ☐   

Dokumentation finns (ta kontakt med kontaktpersonen).  Ja ☐    Nej  ☐ 

Elev och vårdnadshavare önskar övergångssamtal med mottagande skola. Ja   ☐  Nej  ☐ 

Vi samtycker till att ovan information överlämnas till mottagande specialpedagog  

inom _____ månader från dagens datum ________.  
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Tidningen 7 nr 31 2015 
                  Bilaga 7 

Satsning ger matteglädje 

Små grupper, två lärare per klass, individuellt anpassad undervisning och mattefika. 
När resultaten gick ner satsade gymnasieskolan Mikael Elias på eleverna. Nu har 
glädjen för ämnet höjts, liksom resultaten. 

Text: Märta Wulff Foto: Håkan Nordström 

– Jag har alltid hatat matte tidigare. Det har varit tråkigt, stelt och fanns ingen känsla, säger 
John Hedberg. Men förra året, när vi hade två lärare blev det annorlunda. Det fanns ett 
engagemang, man känner att de bryr sig. Främst har lektionerna blivit personliga – då blir det 
genast mer intressant. Sen får man hjälp väldigt, väldigt fort också. Inte hinner en lärare 
springa runt och prata med alla om det är dubbelt så många elever, som tidigare. 

Han delar sin erfarenhet med många andra elever på utbildningen. 

– Vi har inte heller tyckt om matte, men nu är det helt annorlunda, säger Sandra Wiberg och 
nickar mot kompisen och klasskamraten Mathilda Nilsson. 

– Förut var det tråkigt, säger Mathilda. 

– Men nu förstår vi vad det handlar om och har vi blivit mycket bättre, förklarar Sandra. 

Förändringarna, som drog igång hösten 2014 för skolans samhälls- och ekonomielever, består 
bland annat i en ökning från en till två lärare per klass. De extra resurserna och fokus på en 
pedagogik där varje elevs behov sätts i fokus ger utrymme till en individuell inlärning som 
uppenbarligen verkar fungera. 

– De tar sig tid att förklara. I början av varje lektion har vi en genomgång där de förklarar och 
sedan sätter vi igång. Några kanske vill jobba med matematikproblem tillsammans på tavlan 
och då kan de gå in i ett rum med en lärare medan vi andra sitter kvar och jobbar individuellt 
och kan få hjälp där, säger Beatrice Sundberg. Alla lär sig inte likadant och då är det bra med 
två personer som kan förklara på olika sätt. 

I de två klasser där förändringarna i undervisningen skett hade 29 respektive 37 procent fått 
betyget F under 2013. 

– Det var så dåliga resultat i matte hos eleverna. Då kan man inte bara titta på utan då måste 
man göra någonting, säger matematikläraren Sara Sjöberg, som tillsammans med kollegan 
Christer Hedberg undervisar eleverna, och refererar till ett problem som inte bara 
Örnsköldsvik och Mikael Elisasskolan har att tampas med. 

PISA-resultaten har de senaste åren talat sitt tydliga språk och i den svenska skolan har det 
skett en kraftig försämring av resultaten ibland annat just matematik. Men uppenbarligen gå 
det att vända trenden. 
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– I fjol satte vi noll F. Som lärare har jag aldrig sett en sådan förbättring tidigare, säger Sara 
och berättar att förbättringen inte är en lokal glädjekalkyl – resultaten på de nationella proven 
visar samma sak. 

Hon är stolt över sina elever och den metamorfos de genomgått. 

– Vi har inte ångest för att gå till mattelektionerna längre, tidigare var det så jobbigt. Nu är vi 
inte ens nervösa inför proven, säger Sandra. 

– Resultaten sitter mycket i självförtroendet, så det satsar vi jättemycket på, säger Sara och 
berättar att tvålärarlösningen, utöver snabbare och mer individanpassad hjälp även möjliggör 
att berömma eleverna inför dem själva, snarare än bara till dem, vilket skapar en positiv 
inlärningsmiljö. Fördelen att kunna bolla idéer mellan varandra ska heller inte underskattas. 

– Utöver betygen så har vi även märkt en stor skillnad i närvaro och att eleverna, när de 
kommer tillbaka från sommarlovet, inte längre behöver repetera det de lärde sig förra 
terminen, säger Sara och får medhåll från Sandra. 

– Det sitter faktiskt för en gångs skull. 

– På ett vis är undervisningen traditionell, men vi försöker hitta verklighetsförankrade 
exempel så att eleverna kan relatera. Dessutom försöker vi variera undervisningen och hålla 
eleverna aktiva. Någonting som känns lite ovanligt är att vi kör en del muntligt. Har någon 
problem med skriftliga prov kan vi till exempel ha ett muntligt, säger Sara och förklarar att 
det ibland låser sig för en del elever när de ställs inför ett prov, trots att de har kunskaperna. 
När de märker att de klarar av det kanske det går bra med ett skriftligt nästa gång. 

När proven väl är rättade har lärarna dessutom genomgång enskilt med varje elev för att 
kunna förklara svaren och diskutera dem utan att någon annan hör på, men även för att få 
möjlighet att prata mer övergripande mål. 

– Vi låter inte någon halka efter. Ser vi att det är på väg att hända pratar vi med eleven och har 
egen undervisning om det behövs. Eleverna ska veta att om det skiter sig så kan vi hjälpas åt 
och klara det. Vi har höga förväntningar och försöker visa att de inte är orimliga, säger Sara. 
De här ungdomarna är ofta livrädda för matte när de kommer hit och tror absolut inte att de 
kan lyckas. Det är roligt att få vara med dem på resan som visar att de kan. 

Den tidigare matteskeptikern Beatrice har till och med bestämt sig för att ta hela två svårare 
kurser i matte som individuellt val istället för att sluta när de obligatoriska är avklarade. 

– Och hon är inte ensam – allt fler väljer att läsa mer matte, nu när de vet att de klarar av det 
och börjat tycka att det är rätt kul, berättar Sara. 

Hon upplever att förbättringarna i attityden till matte även smittar av sig på andra ämnen, 
någonting eleverna håller med om. 

– Har jag inte stress över ett ämne har jag mer tid att lägga på de andra. Vet jag att matten går 
bra och att jag klarar den på lektionstid så kan jag även fokusera bättre på annat, säger 
Beatrice. 

– Sen blir det mer peppande, säger Mathilda. Klarade jag att ta mig upp i betyg i matte kan jag 
göra det i andra ämnen också. 


