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Uppfattningar om matematikundervisning  

Årskursnioelever i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik ger sin syn 

 

Perceptions about mathematics teaching 

Ninth graders in need of special educational efforts in mathematics give their view 

Abstrakt 
Studien syftar till att beskriva uppfattningar om matematikundervisning hos sex 

årskursnioelever i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik. Den beskriver deras 

uppfattningar om vilka typer av undervisning de anser att de mött samt om vad de uppfattar som 

bra respektive mindre bra undervisning. 

Studien baserar sig på intervjuer där respondenterna beskriver olika former av 

undervisning fram till högstadiet. Därefter uppfattar samtliga att det mest handlat om tyst 

enskild räkning i läroboken, med undantag för stunder tillbringade hos speciallärare då även 

kommunikativa inslag och laborativa material förekommit. Respondenterna föredrar 

kommunikativ undervisning med delaktiga lärare i små undervisningsgrupper, mindre bra 

uppfattas tyst enskild räkning i stora grupper. Respondenterna uppvisar bristande kunskaper om 

kunskapskraven i matematik vilket medför svårigheter för dem att dra några slutsatser kring 

huruvida undervisningen har påverkat deras möjligheter att minst uppnå betyget E.  

 

Nyckelord 
Lärobok, matematik, särskilda utbildningsinsatser, tyst enskild räkning, undervisning. 

Abstract 
The study aims to describe the perceptions of six ninth graders in need of special educational 

efforts in mathematics when it comes to mathematics teaching. It describes their perceptions of 

what kind of teaching they believe they encountered and what they perceive as good or less 

good teaching.  

The study is based on interviews where respondents describe different forms of teaching 

up until seventh grade. Then they percieve that the focal point has been on silent work in the 

mathematical textbook, with the exception of the moments spent with remedial teachers whom 

also used communicative elements and manipulatives. Respondents prefer communicative 

teaching with involved teachers in small teaching groups, less well perceived is silently 

calculating alone in the textbook in large groups. Respondents exhibiting a lack of knowledge 

about knowledge requirements in mathematics which causes difficulties for them to draw any 

conclusions about whether the teaching has affected their ability to at least achieve rating E. 
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1 Inledning 
Skolverket (2011c) beskriver vad grundskolans undervisning i matematik ska syfta till, 

bland annat med orden ”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom 

olika ämnesområden” (ibid. s. 62). Att kunna använda sin matematik i vardagen och 

inom olika ämnesområden kan tolkas som att klara sitt privatliv, sig själv i förhållande 

till samhället och i yrkeslivet men också som att klara kommande studier. För att 

tillägna sig matematikkunskaper på en sådan nivå krävs undervisning av hög kvalitet.  

Grundliga kunskaper i matematik kräver förståelse. Eftersom lusten att lära 

hänger samman med förståelsen och påverkar lärandet i stor utsträckning är den viktig 

(Skolverket 2003). Andra faktorer som påverkar attityder och föreställningar om 

matematik är massmedia och familj; ”Att matematiken blir positivt uppmärksammad 

även utanför skolmiljöerna blir för många barn och unga en förutsättning för ett 

framgångsrikt matematiklärande” (Matematikdelegationen 2004, s. 11). Föräldrar spelar 

här en stor roll, ofta har de en negativ syn på matematiken som för dem handlar om att 

räkna rätt i en bok, att lära sig procedurer (ibid.). Synen tenderar de att föra över till sina 

barn vilket leder till att barnen redan från början av sin skolgång har en uppfattning om 

att ämnet matematik är svårt och krånglig. Inte sällan hörs från föräldrahåll att det inte 

är konstigt att deras barn har svårt i matematik eftersom de själva hade det och att de 

aldrig lyckats läras sig ämnet, vilket kan bero på en bristande matematikundervisning.  

Förutsättningar för en god kvalitet på matematikutbildningen är bland annat 

lärares kompetens (Skolinspektionen 2009). Flera matematiklärare på alla stadier saknar 

dock formell behörighet (Matematikdelegationen 2004). Dessutom undervisar de i 

årskurser de inte är utbildade för (Skolinspektionen 2009).  Det har varit svårt att 

rekrytera lärare till matematiklärarutbildningar och ”Mindre än hälften av de blivande 

4–9-lärare som antas avslutar sin utbildning med en examen” (Grevholm 2002, s. 3). En 

svårighet att rekrytera lärarstudenter har alltså bidragit till ett mindre antal 

utexaminerade lärare varför behöriga matematiklärare är svåra att få tag på.  

Obehöriga lärare, nyutexaminerade lärare eller lärare som känner osäkerhet av 

någon annan anledning kan finna en trygghet i undervisningen genom att använda sig av 

läroboken. Att notera är dock att ”Den växande trenden av ’tyst räkning’ i svensk skola 

är skadlig” (Matematikdelegationen 2004, s. 15). Läroboken får många gånger tidigt en 

central roll i matematikämnet, om det är positivt eller negativt beror på hur den används 

(Skolverket 2003). Många gånger går dock färdighet före förståelse i undervisningen 
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och det handlar om att ”’räkna så många tal som möjligt’, ofta på egen hand med 

lärobokens diagnosmaterial/facit som hjälp” (ibid. s. 19).  

Matematiklärarutbildningen ”reproduces traditional ways of teaching and 

learning” (Player-Coro 2012, s. 128) när det handlar om att räkna läroboksuppgifter 

vilket går emot intentionerna att förnya matematikundervisningen (ibid.). Även i 

matematiklärarutbildningen läggs alltså fokus vid undervisning utifrån en lärobok varför 

det kan vara svårt att bryta sig fri från tankarna att det är den typ av undervisning som 

leder till matematiska kunskaper och hög måluppfyllelse för eleverna. 

Läroboken är självklart viktig i matematikundervisningen men ska då fungera som 

ett stöd i att nå läroplans- och kursplanemål (Matematikdelegationen 2004). Vid allt för 

ensidigt bokräknande får eleverna inte öva problemlösning och kommunikation (ibid.), 

två viktiga delar av en persons matematiska kompetens (Niss 2003; Kilpatrick, 

Swafford & Findell 2001).  

Läroboksfokus med enskilt räknande gör att alla elever, men framför allt de med 

annat modersmål än svenska, har svårt att lära och förstå matematiska begrepp eftersom 

de inte lyfts fram och diskuteras (Matematikdelegationen 2004). Undervisningen får 

dessutom svårt att ta sin utgångspunkt i elevernas kunnande och funderingar (ibid.). 

Texter i matematikuppgifter bör ”ägnas särskild uppmärksamhet” (Myndigheten för 

skolutveckling 2008, s. 10), inte bara för elever med annat modersmål än svenska, även 

övriga elever kan ha svårt att tolka och förstå innehållet i dem (ibid.). Ju mer 

lärobokscentrerad undervisningen är desto svårare är det för elevernas röster att bli 

hörda, variationen av ämnet som behövs för att förstå och lära uteblir. Den unika status 

en matematiklärobok har gör det viktigt att diskutera dess innehåll, hur mycket den 

används i förhållande till annat material, hur och varför den används (Johansson 2005). 

Trots ovanstående problematik kring en undervisning där läroboken styr, fortsätter 

matematikboken till stora delar vara det styrande i svensk skolas 

matematikundervisning. Frågan är då vilka fallgropar och eventuella förtjänster som kan 

finnas i undervisningen, vad elever och litteratur funnit under skolåren i undervisningen 

som gör matematiken svår eller lätt att lära samt vilka faktorer elever i behov av 

särskilda utbildningsinsatser i matematik ser som avgörande för om det går att nå 

kunskapskraven i ämnet matematik eller inte. Om sådana faktorer går att finna, kanske 

det eleverna uppfattar som brister i arbetet kan kringgås och de förtjänster de uppfattar 

lyftas fram än tydligare. Undervisningsinnehållet kan då, förhoppningsvis, göras mer 

lättillgängligt för eleverna, framför allt för elever i behov av särskilda 
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utbildningsinsatser i matematik, även om läroboken fortsätter vara fokus i 

undervisningen.  

Att som speciallärare vara en del av och lyfta fram matematikundervisningen i 

ljuset är en nödvändighet för att fler elever ska klara av sin kommande vardag som 

vuxna samt för att fler elever ska nå de kunskaper som krävs för att söka sig till 

matematikkrävande utbildningar och bli behöriga till sådana yrken – ett viktigt 

specialpedagogiskt uppdrag. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att, ur ett elevperspektiv, beskriva vilka uppfattningar sex 

elever i årskurs nio i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik har om den 

matematikundervisning de mött under hela sin skoltid, när det gäller möjligheten att nå 

kraven för betyget E eller högre. 

 

2.1 Frågeställningar 
För att uppnå syftet har följande frågeställningar undersökts: 

– Hur har respondenternas matematikundervisning sett ut under deras skoltid? 

– Vad upplever respondenterna är bra respektive mindre bra i matematikundervisning 

med tanke på att de ska nå kunskapskraven för betyget E eller högre? 

 

2.2 Definitioner 
För att undvika otydligheter i arbetet gäller följande definitioner: 

Elever i behov av särskilda utbildningsinsatser eller i behov av särskilt stöd i 

matematik innefattar i denna studie de elever som erhållit betyget E eller F i matematik 

under höstterminen i årskurs nio. De undervisande lärarna har i samarbete med 

speciallärare eller specialpedagog, vid bedömningar av dessa elevers prestationer, 

konstaterat ett behov av någon form av stödinsats för att eleven ska kunna nå slutbetyg i 

ämnet. Ingen särskillnad görs mellan elever med allmänna eller specifika 

matematiksvårigheter. 

Med begreppet lärobok avses textböcker och uppgiftsböcker i matematik som 

används i undervisningen för grundskolan. 

Med konkret eller laborativt material avses fysiskt material som används för att 

förtydliga matematiken för eleverna och stötta dem i deras inlärning som till exempel 

pengar, tärningar, cursinairestavar och centikuber. 

I dagens betygsskala kan eleven erhålla betygen A-F. Betyget F innebär att eleven 

är underkänd medan betyget E är det första betygsteg som räknas som ett godkänt 

betyg. A är högsta betygsnivån. 
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3 Teoretisk bakgrund 
Redan då barnet kommer till sin första skoldag har det med sig matematiska kunskaper, 

både i form av viktiga matematiska koncept och viktiga färdigheter, men också 

missuppfattningar, vilka måste tas i beaktande vid planering av undervisning 

(Kilpatrick, Swafford & Findell 2001). Tidigt finns en förståelse för antal, till exempel i 

aktiviteter som handlar om fler, och tal kan hanteras i meningsfulla kontexter (Anghileri 

2006). Problemlösningsförmågan vid skolstarten är ofta god när det gäller en hantering 

av de fyra räknesätten med ensiffriga tal, en färdighet som kräver mer än bara 

memorering eftersom enkla nummerkombinationer måste hanteras (Kilpatrick, 

Swafford & Findell 2001). Trots att många barn kan räkna redan när de börjar skolan 

sätts de i aktiviteter som inte är relevanta för att utveckla deras kunskaper ytterligare 

(Anghileri 2006).  

I ett pedagogiskt möte är relationen mellan de deltagande, eleven och läraren, 

viktig (Jenner 2004). Ansvaret för att relationen blir bra ligger hos pedagogen då ett 

maktförhållande råder, där läraren är den som har övertaget. Lärarens kunskapssyn, den 

kultur som deltagarna i mötet bär på, den kultur som råder på skolan och de 

samhälleliga värderingar som finns i sammanhanget påverkar relationen mellan lärare 

och elev (ibid.).  

För att undervisning ska bli så bra som möjligt måste lärare vara tydliga, 

tongivande, omsorgsfulla och aktivt engagerade i lärande (Hattie 2009). De måste känna 

till och utgå från elevers förkunskaper, vara pålästa och kunna ge lämplig respons så att 

eleverna kan utöka sina kunskaper. Vidare måste de vara medvetna om syftet med 

undervisningen, vad som är framgångsrikt i klassrummet och hur de ska kunna hjälpa 

elever att vidareutveckla sina kunskaper utifrån vars och ens förutsättningar. Lärare 

måste kunna gå från detaljer till helhet och relatera idéer till varandra så att eleven kan 

konstruera sin egen kunskap. Det är inte idéerna i sig utan elevernas konstruktion av och 

kunskap om dem som är viktig. Skolmiljön måste tillåta felaktigheter som delar av 

lärandemiljön för att eleverna ska känna sig säkra och våga lära och lära om (ibid.).  

Faktorer som har stor effekt på undervisning och elevers prestationer i skolan är 

bland annat formativ bedömning, mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd, 

kommunikativ undervisning samt återkoppling på det eleven har presterat men också 

studiero, kamratpåverkan och lärares tydlighet i undervisningen (Hattie 2009). Måttliga 

effekter på undervisning har däremot sådana faktorer som klasstorlek, nivågrupperingar 

för mindre begåvade elever, ekonomiska resurser, inkludering och datorstöd i 
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undervisningen. Påverkansfaktorer som har försumbar effekt är bland annat 

begåvningsanpassad undervisning, lärarens närhet till eleverna och problembaserat 

lärande (ibid.). 

 

3.1 Matematisk förmåga, kompetens och proficiency 
En allsidig förståelse för grundläggande matematik kräver mycket studier i ämnet (Ma 

2010). Att bemästra matematik innebär att förstå, bedöma, skapa och använda 

matematik i en variation av både inom- och utommatematiska kontexter och situationer 

och då krävs även faktakunskaper och tekniskt kunnande på området (Niss 2003). Det 

innebär att, oavsett på vilken nivå man befinner sig, matematisk kompetens består av att 

vara förbered och kunna agera matematiskt på basen av kunskap och insikt (ibid.). 

Niss (2003) beskriver hur matematisk kompetens kan ses i form av två 

huvudförmågor: förmågan att fråga och besvara frågor i och med matematik samt 

förmågan att hantera matematikens språk och redskap i form av symboler. I den förra 

ingår matematiskt tänkande, problemformulering och problemlösning, 

modelleringskompetens och matematiskt resonemang. I den senare ingår 

representationskompetens, symbol- och formaliahanteringskompetens, 

kommunikationskompetens samt hjälpmedelskompetens som innefattar att förstå 

räckvidden av de olika hjälpmedlen. Samtliga matematiska kompetenser är 

matematikspecifika och överbryggar ämnesinnehåll, kursplaner och klassrum. De 

handlar om mentala och fysiska processer, aktiviteter och beteenden. Matematisk 

intuition, kreativitet och abstraktionsförmåga ingår i några av eller alla kompetenserna, 

vilka i sin tur överlappar varandra till viss del men också har distinkta skillnader (ibid). 

Kilpatrick, Swafford & Findell (2001) talar om att matematisk kompetens kan ses 

som matematisk kunnighet eller färdighet – mathematical proficiency, som en 

sammanflätning av fem, av varandra beroende aspekter av en helhet: conceptual 

understanding, procedural fluency, strategic competence, adaptive reasoning, productive 

disposition. Conceptual understanding handlar om att förstå varför ett specifikt 

matematiskt koncept är viktigt, i vilka sammanhang det är användbart samt hur det 

hänger samman med andra matematiska begrepp och procedurer. Procedural fluency 

handlar om procedurer och är en ”kunskap om när och hur man lämpligen kan använda 

dem samt skicklighet i att utföra dem flexibelt, korrerkt och effektivt” (ibid. s. 121, 

författarens översättning). Aspekten strategic competence omfattar förmågan att 

formulera problem samt kunna förstå, välja och använda olika representationsformer för 
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att förstå och lösa problem. Adptive resoning handlar om att kunna tänka och resonera 

kring olika matematiska koncept och deras lämplighet i olika situationer, om att förstå 

om valda strategier är korrekta, om att kunna inse och motivera deras lämplighet. 

Productive disposition handlar om ”tendensen att se meningen med matematik, att 

uppfatta det som både användbart och givande, att tro att ständiga ansträngningar att 

lära matematik betalar sig” (ibid. s. 131, författarens översättning), men också om att se 

sig själv som en effektiv elev som kan hantera matematiken på ett bra sätt (ibid). 

Samtliga fem aspekter av den matematiska kompetensen måste enligt Kilpatrick, 

Swafford och Findell (2001) utvecklas tillsammans för att eleven ska lära på bästa sätt. 

Lärarens största utmaning är att se till att alla kompetenserna utvecklas parallellt, varför 

inte en eller ett par av dessa kan vara i fokus i undervisningen utan alla måste lyftas 

fram. När eleven utvecklar sin förståelse för ett koncept utvecklas också hans eller 

hennes möjlighet att minnas och hantera procedurerna bättre vilket leder till att han eller 

hon förstår fler koncept. Elevens förmåga att kombinera sina kunskaper är avgörande 

för hur djup den matematiska förståelsen blir och hur han eller hon kan använda sig av 

sina kunskaper vid problemlösning varför undervisning för förståelse är mer kraftfull än 

en som fokuserar på memorering av kunskaper. Dessutom påverkas elevens 

kunskapsutveckling även av metakognition och motivation (ibid.).   

Skolinspektionen (2009) anger att målet med att lära sig matematik kan ses vara 

att utveckla sex olika kompetenser: problemlösningskompetens, 

procedurhanteringskompetens, representationskompetens, sambandskompetens, 

resonemangskompetens samt kommunikationskompetens. I kursplanen för matematik 

(Skolverket 2011c) finns ett liknande synsätt men i stället för kompetenser talas där om 

förmågor. De som lyfts fram är förmågan att formulera och lösa problem, använda och 

analysera begrepp och dess samband, välja och använda metoder, föra och följa 

resonemang, samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 

slutsatser, alla med koppling till matematiken (ibid.).  

Matematiskt kunnande tar tid att utveckla och kräver att eleverna erbjuds många 

olika exempel som beskriver varje koncept och moment (Kilpatrick, Swafford & Findell 

2001). Först därefter bör de öva ordentligt under en längre period genom att lösa 

problem och resonera kring dem för att utveckla sin förståelse och sina färdigheter samt 

koppla samman dem med tidigare kunskaper till ny kunskap (ibid.). För att utvecklas i 

matematik som ämne bör eleven också utveckla kunskaper om faktisk användning av 

matematik, historisk utveckling och matematikens speciella natur (Niss 2003). 
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3.2 Faktorer i matematikundervisning som påverkar lärande 
Fem principer för lärande är att matematikundervisningen ska börja där eleven befinner 

sig för att innehållet ska kunna kopplas till tidigare kunnande, att eleven själv måste 

vara aktiv, att eleven måste samtala om sina uppfattningar för att utveckla sitt 

matematiska språk, att han eller hon måste förstå syftet med det som ska läras och 

slutligen att vederbörande måste erhålla feedback som ska visa hur förbättring kan 

uppnås för att den ska leda till en positiv utveckling (Hodgen & Wiliam 2011). För att 

bli framgångsrika i matematik behöver alla elever ”en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer” (Skolinspektionen 2009, s. 16). De bör erbjudas rikliga möjligheter till 

att utforska och analysera matematiken genom utmanande aktiviteter, elevsamtal som 

innefattar frågeställande och lyssnande, elevaktiva diskussioner både i större och mindre 

grupper (Hodgen & Wiliam 2011).  

 

3.2.1 Undervisningens planering och innehåll 

Undervisningens kvalitet är beroende av lärarens medvetenhet om och användandet av 

kursplanens och läroplanens mål (Skolinspektionen 2009). Oftast planerar dock inte 

lärarna sin undervisning utifrån kursplanens och läroplanens samtliga mål vilket kan 

leda till att eleverna inte får den undervisning de behöver. Målen ställs mot det läraren 

anser vara viktigt vilket ibland leder till att bara någon eller några delar av innehållet i 

kursplanen fokuseras, i vissa fall handlar det om problemlösning, i andra om 

vardagsanknytning eller självförtroende (ibid.). 

Valet och hanteringen av läromedel sägs också vara avgörande för om eleverna 

får möjlighet att träna olika kompetenser då läromedel oftast, till största delen, tränar 

procedurhantering medan andra matematiska förmågor få stå tillbaka (Skolinspektionen 

2009). Procedurer är viktiga men ” bara om de kan användas för att lösa problem” 

(Boaler 2011, s. 81) och det senare tycks inte tränas i ensidig läroboksanvändning. 

Bristen på laborativa arbetssätt i matematikundervisningen kan bero på risken för att 

arbetsron minskar i den typen av arbete (Sjöberg 2006).  Undervisningen i matematik 

måste dock ge eleverna möjlighet att ”söka mönster, förklara sina tankegångar och 

utforska olika lösningsförslag” (Pettersson, E. 2011, s. 36) i ett klimat ”där diskussioner 

och förklaringar av matematiska idéer ses som självklara” (ibid.). Lärare som låter 

elever förstå att matematiken innefattar många olika sätt att arbeta som ”att ställa frågor, 

rita bilder och grafer, omformulera problemställningar, förklara varför man använder 

vissa metoder samt att framställa sina idéer, liksom att använda matematiska processer” 
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(Boaler s. 64) ger eleverna en bredare syn på vad matematik är vilket leder till ett större 

intresse för ämnet. Genom att också uppmuntra olika sätt att vara matematisk får 

eleverna inställningen att alla kan bidra med något och är smarta på olika sätt (ibid.).  

 

3.2.2 Lärares kunskaper  

Läraren är en av de faktorer som mest påverkar elevers lärande (Hattie 2009). Lärarens 

kompetens, det vill säga ”djupa och relevanta matematikkunskaper, breda pedagogiska 

kunskaper, kunskaper om elevernas ämneskunnande och förmågor samt praktisk 

förmåga att genomföra undervisningen” (Pettersson, E. 2011, s. 55) är helt avgörande 

för om elever ska ha en positiv utveckling i matematik. Elevernas lärande i ämnet 

matematik är en funktion av lärarens kunskap, dennes användande av matematiskt 

innehåll samt omsorg om och arbete med eleven, men också av elevers engagemang och 

användning av matematikuppgifter (Kilpatrick, Swafford & Findell 2001). Allt detta 

interagerar och leder till effektivast undervisning om lärare har höga förväntningar på 

sina elever, motiverar dem att utvärdera undervisningsaktiviteterna, kan interagera med 

dem utifrån deras olika bakgrund och kapacitet samt kan skapa en lärande gemenskap 

(ibid).  

För att identifiera och stimulera utvecklingen av elevernas matematiska förmågor 

krävs att läraren har kunskap om dessa samt analyserar aktiviteters förutsättningar och 

ställer fördjupande frågor om elevernas lösningar och förklaringar (Pettersson, E.  

2011). En väl förberedd, flexibel och nyfiken vuxen som kan ge återkoppling, beröm 

och stimulans är av stor vikt (ibid.). Lärarens förväntningar på elever påverkar så väl val 

av uppgifter och frågor som hur lång tid eleven får på sig att svara och mängden av 

uppmuntran, det vill säga elevernas möjligheter och motivation till lärande (Kilpatrick, 

Swafford & Findell 2001). Hur eleverna sedan svarar på lärarens undervisning påverkar 

lärarens syn på elevernas kapacitet och framsteg samt framtida uppgifter (ibid.).  

Matematisk subjektivitet – hur någon förstår sig själv och blir förstådd av andra i 

matematiska sammanhang – beror på agerande, bemötande och samspel med andra 

(Palmer 2010). Den är därmed skiftande i olika sammanhang och tillsammans med olika 

människor (ibid.). Konflikter mellan elever och lärare under de tidiga skolåren är 

särskilt förödande för elevers matematikinlärning eftersom motivationen till ämnet 

grundläggs då, men också för att motivationen ofta stannar kvar på samma nivå, 

påverkad av lärarens attityder och förhållningssätt (Sjöberg 2006). 

När det gäller yttre förväntningar på lärare för de yngre åren är de sällan 

förknippade med matematik vilket kan leda till ett avståndstagande från 
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matematikämnet (Palmer 2010). Då lärares matematiska självförtroende, inställning till 

matematik och könsrelaterade föreställningar påverkar undervisningen och därmed 

elevernas matematiska självförståelse och matematikresultat (ibid.), kan detta vara 

förödande för eleverna. För att elevers matematikkunskaper ska bli bättre måste också 

lärarnas bli det (Ma 2010). Lärarens matematiska kunskaper tillsammans med 

kunskaper om undervisning och lärande i matematik är det som utgör hans eller hennes 

kunskaper om skolämnet matematik. En förbättring av en lärares ämneskunskaper och 

av elevernas matematikkunskaper är sammanflätade och av varandra beroende 

processer vilka måste förändras samtidigt för att en faktisk förbättring ska kunna ske 

(ibid).   

 

3.2.3 Läroboken i matematikundervisningen 

Det absolut vanligaste förhållningssättet i matematikundervisningen är att man låter 

läromedlet stå för måltolkning, arbetsmetoder och uppgiftsval (Skolverket 2003). Med 

tanke på lärobokens dominans i klassrummet borde förväntningarna vara att den skulle 

ha en nyckelroll i kursplanen men där nämns den inte alls (Johansson 2006). 

Läroböcker i matematik kan också ses bevara och överföra kunskaper av olika slag och 

därmed utgöra ett slags stöd för en likvärdighet inom undervisningen (Johansson 2005). 

De kan ses som ett ramverk för hur lärare kan tänka kring matematikundervisningen 

(Nicol & Crespo 2006). Därför bör läroböcker ”presentera material sammanhängande, 

utveckla idéer på djupet, stödja rimlighet, engagera studenter och motivera lärande” 

(Reyes, Reyes & Chavez 2004, s. 65, författarens översättning).  

Den av kursplan och läroplan efterfrågade kommunikationen i matematik har inte 

ökat, varken den mellan lärare och elev eller den mellan elever, under senare år utan i 

stället har en individualisering skett där eleverna sitter allt mer själva och räknar 

uppgifter i läroboken (Skolverket 2004b). Dessutom har lärarnas genomgångar minskar 

i antal (ibid.). Läroboken påverkar undervisningen både när det gäller innehåll, upplägg 

och organisation, i synnerhet under de senare åren i grundskolan (Skolverket 2003). 

Den påverkar inte bara de uppgifter eleverna arbetar med på lektionerna utan också hur 

matematiken presenteras för eleverna samt vilka metoder som används i klassrummet 

(Johansson 2006). Nästan inga andra definitioner, konventioner eller regler än 

lärobokens presenteras av lärarna. I genomsnitt arbetar eleverna enskilt med uppgifter i 

matematikboken under mer än halva lektionstiden. Skulle eleverna få läxor består de av 

uppgifter från boken. ”Matematik i många klassrum i Sverige är helt enkelt det som står 

skrivet i läroböckerna” (ibid. s. 26, författarens översättning). Vid Skolinspektionens 
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(2009) studie sågs att elever i skolår 1-3 använder 11 % av tiden för att räkna 

läroboksuppgifter, i år 4-6 används 31 % av tiden till samma sak och i år 7-9 handlade 

det om 46 % av tiden. 90 % av observationerna visade på att bokräknandet handlade om 

procedurhantering (ibid.). 

Utöver att ange hur stoffet ska presenteras så styr läroboken även över i vilken 

ordning ett stoff ska presenteras (Reyes, Reyes & Chávez 2004) något som kan låsa 

lärarens flexibilitet i undervisningen ytterligare. Därför kan det som lärare vara viktigt 

att tänka på att läroboken bara presenterar en bild av vad matematik är, hur det kan 

läras, dess roll i samhället och historien (Johansson 2005). Lärare bör också ha i åtanke 

att läromedel är påverkade av utbildningskulturen i landet och ger olika möjligheter för 

elever att lära ämnet (ibid).  

Resultatet av lärarens tolkning och implementering av läroplan och kursplan, 

vilken sker i klassrummet, visar sig vid inköp och användande av lärobokbok 

(Johansson 2006). På inget sätt är dock läroböcker en tolkning av kursplanen, de är 

ingen garanti för att kursplanen följs. Ansvaret för att så sker ligger i stället på läraren 

varför det är viktigt att de, men även matematiklärarstudenter, får kunskap om hur man 

kan tänka kring matematikböcker och dess användande i undervisningen. ”Teachers 

should not be slaves to the textbook but be its intelligent master, who profits from the 

potential of the book, but avoids its pitfalls” (ibid. s. 30). 

I detta sammanhang är det ”viktigt att tänka på att klassrumsscenen agerar som en 

mäktig kontext för att bestämma vad och hur matematik kan läras ut och rollen 

matematikboken kan spela” (Nicol & Crespo 2006, s. 352, författarens översättning). 

Trots det kan läraren ofta själv bestämma ganska mycket när det gäller användningen av 

läroboken i undervisningen, vilken som ska användas, hur den ska användas och hur 

mycket den ska användas (Johansson 2005). Redan när läraren väljer bok är det dock 

viktigt för vederbörande att tänka på att boken måste innehålla tydliga instruktioner som 

leder eleven rätt så att denne kan lära sig det som författaren och läraren avsett med 

uppgifterna (ibid.). Viktigt att tänka på när det gäller hanteringen av läromedlet är också 

att om en lärare följer läroboken mycket noggrant blir elevens inflytande över 

undervisningen mycket begränsat (Johansson 2006).  

För att läroboken ska vara en bra tillgång för läraren krävs att den visar på flera 

olika sätt att hantera matematiken samt ger förslag på och en logisk grund för hur den 

kan användas tillsammans med olika elever (Nicol & Crespo 2006). När läroboken 

används i undervisningen måste nämligen lusten att lära, individualisering och 
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elevinflytande tas i beaktande (Johansson 2006). Mekanisk räkning sida upp och sida 

ner tycks dock vara det som genomsyrar stora delar av undervisningen, något som 

påverkar lusten att lära negativt (ibid.). Individualisering som sker med hjälp av 

läroboken kräver att uppgifterna är differentierade i form av både vilka processer som 

ska användas och kraven uppgifterna ställer på eleven (Brändström 2005). Om så inte är 

fallet krävs att läraren lyfter fram annat material och andra uppgifter (ibid.). 

Läroboken är självklart viktig i lärarens arbete men bör då fungera som ett stöd i 

att nå det som läroplaner och kursplaner efterfrågar (Matematikdelegationen 2004). 

Svensk matematikundervisningstradition handlar om att räkna i matematikboken, 

elever, föräldrar och kollegor förväntar sig att det är det som sker på lektionerna 

(Johansson 2006). Att bedriva en undervisning som bryter mot dessa gamla traditioner 

kräver mycket av läraren (Jess, Skott & Hansen 2011). Matematikundervisningen kan 

dock förbättras genom en ökad variation i undervisningen ”Större flexibilitet och högre 

grad av anpassning till olika elevers/elevgruppers verkliga förkunskaper, förförståelse, 

intresse och studieinriktning. Det gäller såväl innehåll, arbetssätt, läromedel som annat 

arbetsmateriel” (Skolverket 2003, s. 55), men också genom ”Varierat arbetssätt med 

inslag av laborativa metoder både individuellt och i olika gruppkonstellationer” (ibid. s. 

56). Variation kan handla både om att variera olika aspekter kring det som ska läras och 

hur detta konkretiseras men också om arbetssätt och arbetsform (Skolverket 2011b).  

 

3.2.4 Konkret undervisningsmaterial 

Ju svårare matematikens koncept blir desto mindre används laborativa 

matematikmaterial, vilket kan hänga samman med att de ofta ser barnliga ut (Chinn 

2012). Det kan också bero på att de vuxna, men inte eleverna, ser en användning för 

materialet eller att det används till saker som det inte är lämpligt för (ibid.). Det kan 

också handla om att eleven inte ser kopplingen mellan matematiken som ska läras och 

föremålen (Kilpatrick, Swafford & Findell 2001). Viktigt är att material som används 

stöttar elevernas förståelse och underlättar inlärningen, inte bara används mekaniskt för 

att genomföra uträkningarna (Butterworth & Yeo 2004). Det går inte att bara lämna 

över sakerna till eleven för att han eller hon ska lära sig matematik på rätt sätt utan 

eleven kan behöva stöd av läraren över tid för att förstå vad, hur och varför (Kilpatrick, 

Swafford & Findell 2001). Rätt använt kan dock konkret undervisningsmaterial vara ett 

stöd för elevens matematikinlärning (ibid.). Olika barn relaterar till olika material varför 

det är viktigt att det finns mycket att tillgå (Chinn 2012). 
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3.2.5 Bedömning av elevers matematikkunskaper 

Dagligen bedöms elevernas matematikkunskaper i klassrummet, implicit eller explicit 

(Björklund Boistrup 2010). Bedömningen påverkar elevernas lärande och hur aktiva de 

kan vara i det samma. Vid muntlig bedömning av matematikkunskaper kan fyra 

diskurser ses: ”gör det fort och gör det rätt” (ibid. s. 206), ”vad som helst duger” (ibid. 

s. 206), ”allt kan tas som en utgångspunkt för en diskussion” (ibid. s. 206) och slutligen 

”resonemang tar tid” (ibid s. 207). Beroende på vilken eller vilka av dessa diskurser 

läraren använder sig av utvecklar eleverna olika kunskaper i och om ämnet (ibid.).  

För att kunna bedöma en individs matematiska kompetenser måste närvaron och 

vidden av dem identifieras i en matematisk aktivitet som är känd för personen (Niss 

2003). Endast ett sätt att utvärdera en individs matematiska förmåga som täcker in alla 

kompetenser finns inte, enstaka aktiviteter täcker endast in någon eller några få. 

Dessutom aktiveras en matematisk kompetens bara i situationer som innehåller faktiska 

eller potentiella matematiska utmaningar (ibid.). Bra matematikuppgifter kännetecknas 

av att de inte är insatta i förvirrande sammanhang, att de belönar dem som klarar av att 

få fram rätt svar, att de inte har långa och komplexa meningar och att de mäter 

matematisk kunskap (Boaler 2011). Detta är uppgifter som i slutänden leder till att 

läraren får mycket kunskap om vad eleverna kan och inte kan (ibid.).  

Om resultaten på matematikuppgifter, men även prov, leder till att läraren 

meddelar var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling och planerar sin undervisning 

utifrån detta, är det en del i en bedömning för lärande, vilken syftar ”till att skapa 

självreglerande elever – elever som har kunskapen och makten att hålla uppsikt över sitt 

eget lärande” (Boaler 2011, s. 80). Undervisning och prov i denna anda ger elev, lärare 

och vårdnadshavare användbar information som kan leda till att eleven tar tag i sitt eget 

lärande. Rätt utfört talar bedömning för lärande tydligt om var eleven befinner sig i sin 

utveckling gentemot kunskapsmålen, var denne skulle kunna befinna sig och hur han 

eller hon ska ta sig dit. Ett annat syfte med bedömningen kan vara att förbättra 

undervisningen i klassrummet. För att bedömning för lärande ska leda till detta är det 

viktigt att arbetet i skolan innehåller bra bedömningsuppgifter, tydliga och erkända 

kriterier, konstruktiv kritik som leder eleven vidare i sitt lärande och tydlig information 

till vårdnadshavarna. Självvärdering och kamratvärdering är andra viktiga bitar i 

bedömning för lärande som har visat sig kunna leda till att lågpresterande elever lyckas 

lika bra som de som presterar allra bäst (ibid.). Bedömning för lärande kallas även 

formativ bedömning (Hodgen och Wiliam 2011). 
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Skriftlig bedömning av elever sker också, då med hjälp av skriftliga diagnoser och prov 

av olika slag. I Sverige införs allt fler nationella prov för sina elever och numera ska 

sådana genomföras i matematik och svenska eller svenska som andraspråk för årskurs 

tre, sex och nio, i engelska för årskurs sex och nio, i biologi, kemi eller fysik i årskurs 

sex och nio samt geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap i årskurs 

sex och nio (SFS 2011:1180). Syftet med de svenska nationella proven sägs vara att 

”stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning” samt ”ge underlag för en 

analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på 

huvudmannanivå och på nationell nivå” (Skolverket 2012). Syftet är också att 

”konkretisera läroplanens kunskapssyn och kursplanernas ämnessyn” (Pettersson, A. 

2011, s. 34). De nationella proven ligger i slutet av ett stadium för att mäta hur långt 

eleven nått i sin kunskapsinhämtning gentemot de nationella målen i kursplanen och 

resulterar för elevens del oftast i en siffra eller ett betyg vilket enligt Boaler (2011) 

endast leder till att eleven kan jämföra sig med andra, varefter hälften eller fler kan 

konstatera att de är sämre än de andra. Boaler (2011) menar vidare att det jämförande 

sättet att rapportera resultatet på prov är skadligt för elever, de får en stämpel på var de 

befinner sig i relation till andra elever och inte i förhållande till sina kunskaper. 

Undersökningar av amerikanska standardiserade provs effekter visar att de nästan 

uteslutande är negativa. Exempel på sådana negativa effekter är ökade avhopp från 

läraryrket, fler avhopp av elever – till och med enbart på grund av proven, samt fusk av 

lärare och skolor (Boaler 2011). Många lärare känner ”att de måste coacha eleverna 

inför de här proven genom att använda liknande prov i sin undervisning” (ibid. s. 88). 

Det kan leda till att lärare inte fångar upp lärande händelser i klassrummet för att de inte 

visar på eller leder till kunskaper som går att testa med prov (ibid.). När det gäller 

svenska nationella prov säger en fjärdedel av de tillfrågade lärarna i en undersökning att 

de nationella proven är ett för stort stressmoment för eleverna (Skolverket 2004a). Det 

rapporteras att den allmänna stressen i skolan ökar allt mer och att matematik är det 

ämne som skapar den största stressupplevelsen hos elever i behov av särskilt stöd 

(Sjöberg 2006). Stressen blir värre vid provsituationer och anledningen till oron inför de 

nationella proven sägs vara att dessa betyder så mycket för slutbetyget i matematik 

(ibid.). 

 

3.2.6 Nivågruppering eller nivåintegrering 

Att exkludering är av ondo kan knappast ifrågasättas vilket underförstått innebär att 

inkludering är av godo och därmed blir vägledande i skolan (Persson 2007). Dock 
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medför vissa forskningsmetodologiska svårigheter att konsekvenser av de olika 

begreppen inte går att bekräfta eller förkasta, varför det är svårt att säga om det ena är 

bättre än det andra (ibid.). I England har det dock, enligt Boaler (2011), setts att 

nivågrupperingen lett till att elever i lågpresterande grupper presterade sämre på grund 

av den stämpel och de enkla uppgifter de fått. Samtidigt kände eleverna i de 

högpresterande grupperna en stress över att undervisningen gick för snabbt och att de 

inte vågade tala om att de inte hängde med eller inte förstod, varför de började bäva och 

känna avsky inför matematiklektionerna. Nivågruppering påverkar dessutom elevers 

människosyn genom att lära dem olika beteenden och agerande (ibid.). Människor, i 

detta fall elever, som inte svarar mot det som förväntas av dem, i detta fall kraven i 

skolan, riskerar att stigmatiseras (Goffman 2011), vilket i detta fall handlar om elever 

som inte når kunskapskraven i matematik. 

Länder som valt att inte ha nivågruppering är mer framgångsrika än de som valt 

det enligt Boaler (2011). Sen nivågruppering, eller så sällsynt nivågruppering som 

möjligt, leder också till bättre resultat än där man nivågrupperar tidigt och ofta. Till och 

med nivågruppering som syftar till att fokusera på högpresterande elever har brister i 

form av svårigheter att placera eleverna rätt och att en mycket ojämlik skolgång skapas. 

Forskning i England visar att 88 % av de elever som hamnar i nivågruppering så tidigt 

som i fyraårsåldern blir kvar i sådana grupper tills de slutar skolan. Tidig 

nivågruppering kan alltså avgöra elevernas framtid (ibid.).  

Boaler menar att nivågruppering kan ses som ett hån mot ”skolornas arbete och 

strider mot alla grundläggande kunskaper om barns utveckling och lärande” (ibid. s. 

109). Specialundervisning i form av nivågruppering kan också ifrågasättas när det talas 

om en skola för alla (Persson 2007). Ska en skola för alla få genomslag måste 

klasslärare eller ämneslärare själva kunna hantera variationen hos eleverna i en klass, 

vilket ställer krav på ett samarbete mellan dem, specialpedagoger och speciallärare. 

Idealet kan då ses som en skola där läraren i sin planering utgår från varje elevs behov 

(ibid.). Det finns forskning som visar på att nivågruppering kan ha en positiv effekt för 

begåvade elever, men bara om de då får arbeta med sådant som de inte skulle gjort i 

vanlig undervisning (Pettersson, E. 2011). Undervisningens syfte, innehåll och 

interaktionen i gruppen är då det som avgör att resultatet blir bättre, inte själva 

grupperingen i sig (ibid.). Nivågruppering kan ses förenad med risker i form av att 

eleven kan missgynnas på grund av sin sociala och kulturella bakgrund, eleven kan 

hamna kunskapsmässigt i fel grupp, det kan bli svårigheter att byta grupp, elevens 
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möjligheter i framtiden kan begränsas, förväntningarna kan vara för högt eller för lågt 

ställda, elevens självkänsla kan påverkas negativt samt att undervisningen kan utgå från 

att gruppen är homogen trots att det aldrig stämmer fullt ut (Wallby, Carlsson & 

Nyström 2001). Riskerna kan dock troligen hanteras om läraren är kvalificerad att göra 

det. Ökade möjligheter kan också ses med nivågruppering då en anpassad undervisning 

kan erbjudas vilken kan ge eleven en kvalificerad undervisning utifrån dennes 

kunskapsnivå och elever med goda kunskaper kan erbjudas en utökad studienivå. För att 

effekter ska uppnås med nivågrupperingen måste läraren förändra undervisningen efter 

elevens behov (ibid.). 

Japan, ett land som inte har någon nivågruppering och vars elever är 

framgångsrika i matematik, har enligt Boaler (2011) ett synsätt som går ut på att 

eleverna ska hjälpa varandra och lära av varandra genom att de får komplexa problem 

som kan lösas på olika nivåer. I de nivåblandade grupperna utvecklar eleverna en 

ömsesidig respekt både för varandra men också för olika sätt att tänka, om läraren 

kräver detta av dem samt tränar dem i det. Detta kan ske antingen genom att vikten av 

ömsesidig respekt för att arbetet ska fungera belyses eller att eleverna tillåts arbeta med 

gemensam problemlösning som syftar till att minska statusskillnaderna mellan dem. 

Båda dessa sätt leder till att eleverna ser varandra som resurser i stället för att se 

olikheterna som ett skäl att förlöjliga varandra (ibid.).  

De som drar mest fördelar av nivåblandade grupper är enligt Boaler (2011) de 

högpresterande eleverna, de når till och med bättre resultat än elever som placeras i 

högpresterande nivågrupper. Det finns fyra anledningar till varför nivåblandade grupper 

når högre resultat. För det första får alla möjlighet att lära svåra saker genom att lärare 

har högre förväntningar på gruppen som helhet. Anledning nummer två är att 

undervisningsnivån måste varieras genom öppna arbetsuppgifter som fungerar på flera 

nivåer för att passa alla och låter då eleven jobba utifrån sin högsta nivå. Tredje 

anledningen är att det inte blir några barn som blir ”olycksfall på gränsen” (ibid. s. 103) 

utan alla elever möter krav utifrån sin nivå. Slutligen, menar Boaler (2011), att de 

högpresterandes goda resultat beror på att de når en djupare förståelse samt upptäcker 

var de har sina brister och kan åtgärda dem när de hjälper sina kamrater. 

 

3.3  Undervisningens form och innehåll 
Troligen har undervisningens form och innehåll samt lärarens attityd större inverkan på 

elevernas resultat än vad hur elever grupperas har (Wallby, Carlsson och Nyström 
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2001). En väl planerad undervisning som syftar till att utveckla elevernas alla 

kompetenser är till störst nytta för de elever som historiskt sett har haft svårt för 

matematik (Kilpatrick, Swafford & Findell 2001). ”Med höga förvätningar och starkt 

stöd kan elever lyckas bättre” (Wallby, Carlsson och Nyström 2001, s. 165). Målen för 

matematik måste sättas högt eftersom individers framtida behov av matematikkunskaper 

inte går att förutse (Kilpatrick, Swafford & Findell 2001). Skolan måste förbereda 

eleverna för det som komma skall genom att lära dem hur de kan ta till sig ny kunskap 

och nya färdigheter samtidigt som eleverna måste förstå vikten av matematiken och dess 

betydelse som ett användbart redskap i livet. Elever som inte utvecklat alla delarna av 

matematisk kompetens utan enbart procedurhantering och mycket lite förståelse 

kommer ha stora begränsningar när det gäller både fortsatt utbildning och arbete (ibid.).  
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4 Metod 
I texten nedan presenteras den metod som använts i denna studie och under varje rubrik 

diskuteras de olika delarna var för sig. 

 

4.1 Urval 
Syftet med denna studie, vilket kan ses ovan, är att undersöka elevuppfattningar hos 

elever i behov av särskilt stöd kring matematikundervisning. Det handlar om att få fatt i 

deras uppfattningar om vilka arbetssätt som bidrar eller inte bidrar till att de når 

kunskapskraven i ämnet. Ett målstyrt urval (Bryman 2011) har gjorts för att fokusera 

det underlag som är intressant för denna studie. En skola kontaktades och utifrån 

information från undervisande matematiklärare, specialpedagog och speciallärare, kring 

vilka elever som var i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik samt vilka av 

dem som inte nått målen på nationella proven i ämnet, gjordes en muntlig förfrågan om 

deltagande till tjugo elever varav endast sex stycken valde att delta. Dessa sex nådde vid 

julbetyget i årskurs nio antingen betyget F eller kunskapskraven för betyget E. Ingen av 

respondenterna nådde det samlade poängkravet för betyget E på nationella provet under 

vårterminen i år nio. En av respondenterna gjorde det dock efter att ha fått göra om C-

delen. Samtliga respondenter hade dessutom varit föremål för pedagogiska utredningar 

med anknytning till matematik då de redan under hösten visat tendenser till att inte nå 

slutbetyg i ämnet utifrån uppvisade kunskaper. Antalet intervjuer blev alltså beroende 

av antalet respondenter som anmälde sitt intresse men det handlade även om tid och 

resurser.  

 

4.1.1 Respondenternas bakgrund när det gäller skolgång 

Samtliga respondenter har tillbringat det nionde skolåret på samma skola, i samma 

arbetslag. Under låg- och mellanstadiet har eleverna dock gått på olika skolor, allt från 

en mycket liten byskola till större stadsskolor i en mellanstor stad. Under årskurs sju 

och åtta gick fem av respondenterna på samma skola men i två olika arbetslag, den 

sjätte av dem kom till skolan under årskurs nio. 

 

4.1.2 Respondenternas bakgrund när det gäller kursplaner 

Ungdomarna i fokus för denna studie har under sin skoltid varit föremål för en 

undervisning både utifrån den tidigare kursplanen i matematik i Grundskolan 

Kursplaner och betygskriterier 2000 (Skolverket 2000) och kursplanen i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011c). Vissa 
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skillnader finns mellan dem. Synen på matematik är dock samma i båda kursplanerna, 

inriktningen är densamma, men konkretionsgraden är högre i den senaste (Skolverket 

2011a). Vidare kan, om den senaste kursplanen, noteras att: 

 

Kursplanen lyfter på ett tydligare sätt fram vikten av att möta 

och använda matematik i olika sammanhang samt inom olika 

ämnesområden. Det betydelsefulla i att eleverna utvecklar 

förmågan att kommunicera matematik med olika uttrycksformer 

betonas också. Matematikens anknytning till historiska och 

kulturella sammanhang konkretiseras i kursplanen. Likaså 

konkretiseras användningen av digital teknik vid matematisk 

analys, hantering av data och beräkningar. 

(Skolverket 2011a, s. 6) 

 

Uppbyggnaden av de olika kursplanerna skiljer sig åt. Strävansmål och uppnåendemål 

har tagits bort i den senaste kursplanen medan centralt innehåll, som beskriver vilka 

begrepp och metoder som ska tas upp, har kommit till (Jahnke 2010). Betygskriterier är 

ersatta med kunskapskrav. I föregående kursplan (Skolverket 2000) fanns alltså inte 

kunskapskrav utan då kallades de för kriterier. Dessa fanns dock inte för dåvarande 

lägsta betyget, godkänd, utan endast för betygsnivåerna väl godkänd och mycket väl 

godkänd. I den nya kursplanen (Skolverket 2011c) benämns kraven för de olika 

betygsstegen med begreppet kunskapskrav, vilka finns för samtliga nuvarande betyg. 

Dock uttrycks endast krav för betygen E, C och A tydligt medan kraven för D och B 

uttrycks med orden: ”Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till 

övervägande del för C är uppfyllda” (ibid. s. 70) samt ”Betyget B innebär att 

kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda” (ibid. s. 71).  

Kriterierna för betygen väl godkänd och mycket väl godkänd (Skolverket 2000) 

visade på en progression där det ställdes krav på fler och mer utvecklade förmågor 

högre upp i betygsskalan. De nuvarande kunskapskraven bygger på de fem förmågorna 

som eleven ska ges förutsättningar att utveckla i matematikämnet samt det centrala 

innehållet (Skolverket 2012). I stället för en progression mellan olika förmågor är i 

stället kraven för betygsstegen formulerade så att alla förmågor skall bedömas på alla 

nivåer, dock används på de olika nivåerna värdeord som avgör skillnaderna. Tolkningen 

av värdeorden är sammanhangsbunden och svår att slå fast en gång för alla (ibid.).  

 

4.2 Intervju som metod 
Eftersom studien handlar om att få fatt i respondenternas uppfattningar om ämnet kunde 

fokusgrupp, en metod som är ”lämplig när man vill studera människors erfarenheter, 
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motiv, argument och värderingar” (Wibecke 2011, s. 13), eller kvalitativ intervju, vilken 

bland annat försöker ”förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden 

av människors erfarenheter” (Kvale 1997, s. 9), vara två vägar att gå. I detta arbete 

valdes kvalitativa intervjuer och då kom frågan om val av individuell intervju eller 

gruppintervju, det senare en form av fokusgrupp men där man lyfter flera olika 

frågeställningar som bara till viss del berör varandra (Bryman 2011). Tanken med 

gruppintervju har en etisk dimension då konfidentialitetskravet kan påverkas, det blir 

svårare att hålla informanterna anonyma. Det kan också bli svårare att fånga varje 

respondents egna tankar. Slutligen valdes semistrukturerade parintervjuer, vilket innebär 

att frågorna är uppbyggda kring teman som ska behandlas men att respondenten har 

frihet att utforma svaren (Bryman 2011).  

Tanken var att låta upplägget för intervjuerna följa Kvales (1997) riktlinjer för 

intervjusituationen vilka innefattar vikten av att bygga upp en atmosfär som gör att 

respondenten vågar öppna upp inom rimliga gränser, orientering inför och uppföljning 

som avslutning av intervjun, en beskrivning av intervjufrågorna och hur de bör vara 

uppbyggda, olika typer av intervjufrågor. I denna studie genomfördes intervjuerna i ett 

rum avsatt för specialundervisning under respondenternas skoldag. Samtalen spelades in 

med hjälp av dator och programvara Audacity 1.3. I inledningen av varje intervju fördes 

ett samtal mellan intervjuare och respondenter om deras tankar om ämnet matematik 

och deras allmänna inställning till ämnet. En noggrann genomgång av 

samtyckesblanketten (se bilaga 1) gjordes, varpå respondenterna skrev under 

dokumentet. Därefter påbörjades själva intervjun utifrån en intervjuguide (se vidare 

bilaga 2) som följdes i det stora hela men där frågorna blev ställda olika beroende på 

respondenternas reaktion på dem och tidigare svar. Till en början i varje intervju 

användes enbart öppna frågor men då det var svårt att få eleverna att påbörja 

diskussioner övergavs tanken och i stället fick slutna frågor som till exempel ”Tycker 

du att…” användas och dessa följdes sedan upp av följdfrågor av typen: ”Hur tänker du 

då?”, ”Kan du berätta…?” eller ”Kan du beskriva…?”. 

Huruvida respondenterna skulle få frågeställningarna i förväg eller inte var länge 

oklart. Fördelar kan vara att personen hinner tänka till kring frågeställningarna och ge 

ett mer välgrundat svar samt att en diskussion med andra kan hjälpa respondenten att få 

syn på sina egna tankar kring frågorna. En nackdel kan vara att frågorna diskuteras med 

omgivningen och att det då blir andra tankar än respondentens egna som kommer fram 

vid intervjun. Slutligen bestämdes att syftet muntligen skulle delges eleverna vid 
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förfrågan om deltagande i intervjuerna. Om detta påverkade respondenterans svar eller 

inte är svårt att avgöra. I efterhand kan tyckas att intervjuguiden borde skickats ut i 

förväg för att underlätta för dem att ta ställning i de olika frågorna eftersom många av 

svaren blev kortfattade. 

 

4.3 Transkribering 

Svensson och Ahrne (2011) skiljer mellan data och empiriskt material genom att skriva 

fram inspelningar som data och transkriberingar som empiriskt material. Vid 

överföringen av data till empiriskt material i denna studie har intervjuerna transkriberats 

i sin helhet, dock utan dialektala anpassningar eller ovidkommande ljud, för att 

underlätta förståelsen vid bearbetningen. Bearbetning till mer sammanhängande svar har 

sedan gjorts i det empiriska materialet där tolkningar har gjorts.  

 

4.4 Kategorisering 
För att kategorisera data har en innehållsanalys, en metod som Bryman (2011) ser som 

kvantitativ men Patton (2002) lyfter fram som kvalitativ, gjorts. Eftersom detta arbete är 

fokuserat på den kvalitativa aspekten har det senare synsättet anammats vilket innebär 

att teman kan dyka upp redan under datainsamlingen och i så fall bör de hållas fast vid, 

för att sedan fördjupas i analysen (Patton 2002). De kan ses som en specifik faktor som 

respondenterna uttalar sig om medan mönster ses som generaliseringar där många 

uttrycker samma sak om ett visst tema. Att hitta teman och mönster innebär en induktiv 

analys med öppen kodning där teman söks när data är insamlad. Att sedan bekräfta 

teman genom ytterligare databearbetning kan ses om deduktiv analys (ibid.). Utifrån de 

genomförda intervjuerna har de tankar, både positiva och negativa, som respondenterna 

har kring undervisningen lyfts fram som teman i arbetet och utifrån likheter och 

skillnader inom och mellan kategorierna redovisas sedan eventuella mönster i resultatet. 

Eftersom intervjuerna inte följde ett identiskt förlopp fick det empiriska materialet 

sorteras i kategorier utifrån frågornas innebörd och de svar som erhållits.  

 

4.5 Generaliserbarhet och tillförlitlighet  
Viktigt att tänka på är att det vid en intervju bara framkommer något om 

frågeställningarna vid just det tillfället, i det sammanhanget och att data är beroende av 

hur respondenten uppfattar ämnet (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011).  Viss 

generaliserbarhet finns dock i kvalitativ forskning men det är svårt att göra sådana 

anspråk, om så görs måste det ”göras med stor försiktighet och en stor portion 
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självkritik” (Svensson & Ahrne 2011, s. 30). Bryman (2011) visar på flera forskares sätt 

att tänka kring hur generaliserbara och överförbara resultat från en kvalitativ studie är. 

Begreppen validitet och reliabilitet ses av vissa forskare som användbara och av vissa 

inte alls. De senare talar om kriterier som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, 

möjlighet att överföra och konfirmera, olika typer av äkthet, sensitivitet för kontexten, 

engagemang och strikthet, tydlighet och sammanhang samt effekt och betydelse. Vad 

gäller kvalitativa metoder är extern reliabilitet och validitet oftast låg då undersökningar 

i denna anda är svåra att replikera (ibid.).  

I denna studie ger det låga antalet respondenter och deras svar i en specifik 

situation en låg extern reliabilitet och validitet. Intern reliabilitet och validitet är 

däremot högre då ansvarig både genomfört, tolkat och analyserat framkommen data. 

Respondentvalidering, ett sätt att öka trovärdigheten hos kvalitativ forskning, har vissa 

risker som till exempel att respondenterna inte ger kritik av en eller annan anledning 

samt att de kan vilja dra tillbaka sina uttalanden (Bryman 2011). Respondentvalidering 

är dessutom tidskrävande och kräver tillgänglighet till respondenterna vid flera 

tillfällen, varför det inte genomförts. För att göra studien så tillförlitlig som möjligt har i 

stället processen beskrivits ingående för att göra studien transparant, vilket kan bidra 

”till textens trovärdighet och kvalitet” (Svensson & Ahrne 2011). Likaså har 

transkriberingar gjorts och resultatet redovisats noggrant för att göra ett försök till att ge 

en rättvis bild av respondenternas uppfattningar. Även resultat som bara är relevant för 

enstaka respondenter redovisas för att visa på spridningen av deras uppfattningar. 

 

4.6 Etiska frågor 

All forskning ska vara befogad (Alderson & Morrow 2011). Redan i inledningen av 

arbetet uppstod därför första etiska dilemmat, det vill säga huruvida denna forskning var 

befogad eller inte. Då meningen med studien var att ta reda på ungdomars syn på 

matematikundervisningen, att utvärdera vad de tycker om den för att kunna använda 

resultatet i syfte att delge detta till skolvärlden för att elever i behov av särskilda 

utbildningsinsatser ska kunna ges en bättre möjlighet att lära matematik, ansågs denna 

forskning vara det. Då studien startade tycktes ingen forskning lyft just synen hos elever 

i behov av särskilda utbildningsinsatser när det gäller deras syn på 

matematikundervisningen under hela skoltiden varför det var en öppning för ny 

forskning.  
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Nästa dilemma gällde urvalet, att välja elever i behov av särskilt stöd som respondenter. 

Människor som inte svarar mot det som förväntas av dem riskerar att stigmatiseras 

(Goffman 2011). Elever i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik når inte de 

förväntningar som de styrdokument som anger kraven för skolan ställer på dem, 

åtminstone inte utan särskilda insatser. Att därför lyfta fram dem som en grupp kan vara 

vanskligt och bör göras med stor varsamhet. Dock sågs förtjänsterna med arbetet att 

väga upp det resonemanget. 

Viktigt att tänka på i alla undersökningar är att följa de allmänna regler om god 

forskningssed som Vetenskapsrådet (2011) ställt upp när det gäller forskning. Bland 

annat handlar det om att vara ärlig i information, att öppet redovisa hur, vad och varför, 

att vara noggrann och att inte tillfoga någon skada (ibid.). I denna studie har det 

viktigaste varit att skydda respondenterna varför fokus har varit att se till att inte 

Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav bryts, dock utan på bekostnad av något 

av de andra kraven. 

Informationen inför intervjuerna, som delgavs respondenterna muntligt, omfattade 

undersökningens bakgrund, syfte och frågeställningar, att deltagandet var frivilligt, att 

respondenterna inte behövde svara på alla frågor, att de kunde avbryta sin medverkan 

när de ville, hur det hela skulle dokumenteras, vilka som skulle komma att få ta del av 

materialet på de olika nivåerna samt till vad materialet skulle användas, vilket innebär 

att informationskravet är uppfyllt enligt Vetenskapsrådets (2002) krav. Om den 

muntliga informationen gick fram kan alltid ifrågasättas (Bryman 2011) men genom att 

tydliggöra den både skriftligt och muntligt kan riskerna för feltolkningar minimeras 

(Forsman 1997), varför varje intervju inleddes med en genomgång av en 

samtyckesblankett (se bilaga 1) som skrevs under av varje respondent för att uppfylla 

samtyckeskravet i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. Blanketten innehöll 

information i form av en översättning, barbetning och anpassning av Peels (2004) 

exempel på hur ett samtyckesformulär kan se ut vid intervjuer och innehåller bland 

annat information om syftet med intervjun, frivillighetsprincipen, hanteringen av data 

och konfidentialitetskravet. Eftersom samtliga respondenter hade fyllt 15 år begärdes 

inget vårdnadshavarsamtycke in eftersom det inte behövs enligt Vetenskapsrådet 

(2002). 

För att i stå stor utsträckning som möjligt uppfylla konfidentialitetskravet har 

koder använts vid transkribering, analys, tolkning och resultat. Materialet har enbart 

hittills använts av författaren själv och endast i undantagsfall kommer 
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handledargruppen, examinator och opponent få tal det av det om så begärs och då 

endast i kodad form. Detta är respondenterna informerade om via samtyckesblanketten. 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002) handlar om att data inte får användas till 

annat än forskning och då endast den forskning respondenten godkänt att materialet får 

användas till vilket blir fallet i detta arbete.  
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5 Resultat 
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna grupperade utifrån hur de intervjuades 

tillsammans, Emma och Anna, Erik och Nettan, Mia och Stina. De har sedan 

kategoriserats utifrån det respondenterna själva lyft i samtalen. Då eleven lyft ett 

lärarnamn är det bytt mot undervisande lärare, den andra läraren, speciallärare eller 

tidigare lärare. Texten gör inga anspråk på att vara den korrekta bilden av hur 

undervisningen bedrivits utan vilka uppfattningar eleverna har om den, vad som skett 

och vad som varit bra respektive mindre bra. 

 

5.1 Matematiken under respondenternas skoltid 

Nedan följer en redovisning av hur respondenterna beskrivit sina upplevelser av och 

uppfattningar om sin matematikundervisning under skoltiden fördelat över låg-, mellan- 

och högstadiet.  

 

5.1.1 Matematiken på lågstadiet 

När det gäller situationen på lågstadiet berättar Nettan att hon tyckte att matematiken 

var mycket roligare och att det berodde på ”Snälla lärare och det var bara mycket 

enklare då”. Erik däremot säger att han upplever att han inte lärde sig så mycket 

matematik under lågstadiet eftersom eftersom han upplevt att ”då använde vi ju typ 

klossar och sånt som man skulle sätta ihop så här. Hur många har du här och det är som 

det är. Troligen såg jag väl det som en lek med leksaker. Det var väl roligt då kan jag 

väl säga”.  

Anna berättar om hur hon upplevt sin tid på lågstadiet med orden ”Ja, jag kommer 

ihåg att vi hade väldigt mycket på tavlan. Vi körde väldigt mycket lekar. Det var väldigt 

pedagogiskt. Alltså typ, ja, lekar och sen så. Men det enda vi hade gjort ganska länge en 

massa, kört en massa lekar och lärt oss gånger och sånt. Sen började vi räkna i 

böckerna. Och det fick vi hjälp med då och sen kunde vi köra sånna där tärningar och 

sånt”. Emma säger att hon inte ”kommer ihåg så jättemycket men vi körde väl lite som 

dom. Mest, ja typ, vi jobbade inte så mycket i böckerna på gamla skolan. Jag satt vid 

datorn och gjorde övningar på datorn med Mult och sånt. Vad heter det? Matteknep.”  

Stina säger att hon inte tyckte att matematik var roligt på lågstadiet. På frågan 

varför beskriver hon sin upplevelse med orden ”För att jag fick alltid skäll” och 

fortsätter ”För att jag inte kunde säga vad jag tänkte eller skriva vad jag tänkte”. Något 

laborativt material säger Stina att hon inte kan minnas att de använde. Mia tyckte att 

matematiken var rolig på lågstadiet men kan inte beskriva vad det var de gjorde som 
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hon upplevde var bra eller roligt. Ingen av respondenterna minns eller beskriver 

utförligt vad som skedde på lektionerna men kan tydligt beskriva vad de tyckte om 

ämnet under den tiden. 

 

5.1.2 Matematiken på mellanstadiet 

Erik beskriver sin uppfattning om matematiken på mellanstadiet som rätt lik den på 

lågstadiet men att han då hade en bok att räkna i. Matematiken blev ”lite svårare 

uppgifter kanske eller så. Fast det var ju inte så svårt. Eller så, jag fixade det ju”. Nettan 

däremot säger ”Nej, jag tyckte det var hemskt då” och berättar vidare att ”Jag tappade 

koncentrationen helt på lektionerna. Och så kunde jag ingenting”. Men vad som gjorde 

att hon tappade koncentrationen kunde hon inte sätta ord på. 

Anna beskriver sin uppfattning om mellanstadiets matematikundervisning med 

orden ”det var mycket bok, det var det”. Hon fortsätter ”Och så varje fredag hade vi 

läxa och så skulle man presentera den på tavlan. Och sen så om det var fel så hjälpte de 

andra i gruppen en. De hjälpte till att lösa uppgiften om det var något fel”. Vidare 

berättar Anna att ”jag kände mig ganska dålig kommer jag ihåg. Jag skämdes ganska 

mycket”. Uppfattningen om sexans matematik beskriver hon med orden ”Vi satt oftast 

vid skoldatorerna och körde någonting som… Jag kommer inte på vad det heter typ 

Chefren eller nått. Det tyckte jag var jättekul men svårt”. Emma beskriver hur hon 

upplevt sin mellanstadiematematik med orden ”Ja vi satt ju vid dator så och sen räknade 

vi rätt mycket i böckerna. Men vi hade ju så där, räknade mest med, typ. Om man skulle 

göra nåt med uppgifter så räknade vi typ med pengar. Jag tycker det är lättare”.  

Mia beskriver sin uppfattning om mellanstadiets matematik som att den var rolig 

och att de ”jobbade själva i böckerna. Ibland spelade vi spel. Typ två gånger i 

månaden”. Stina säger att hon uppfattade det som om att ”dom räknade. Jag räknade 

inte. Jag tyckte inte det var så kul” och låter det vara underförstått att hon upplevde det 

som att handlade om att räkna i boken. Hon säger att hon uppfattar det som om att hon 

under den tiden inte fick sitta vid datorn eller spela spel. 

 

5.1.3 Matematiken på högstadiet 

Om sina uppfattningar om matematiken på högstadiet säger Erik att ”jag vet inte hur jag 

såg på det. Jag trodde ju att det var lite som så här, sexan kanske eller nånting så här, så 

jag kom ju dit och så gick det ganska dåligt första året då. Sen fick man bara skärpa sig 

lite extra så. Och sen kom det fram att jag hade dyslexi”. På följdfrågan om han tycker 

att dyslexin har påverkat hans matematik svarar han ”Ibland påverkar den. Jag måste 
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läsa igenom uppgifterna riktigt noga och sådär”. Erik berättar vidare att han under nian 

upplever det som om han ”… har suttit ensam och jobbat i boken, eller just nu har vi 

haft lite så där, som papper, som han delar ut som man ska arbeta med.” Nettan säger att 

när hon kom till högstadiet så vet hon inte vad som hände ”Allt gick bara sämre”. Det är 

det enda hon vill säga i sammanhanget. Hon säger dock att hon skulle jobbat i boken 

men att det inte alltid blir gjort. ”Det beror på vilken lärare jag har. För liksom med den 

undervisande läraren är det inte så lätt att jobba för han brukar inte säga till att man ska 

vara tyst och så”.  

Anna säger att hon upplever att hon räknar mycket i boken på lektionerna ”det gör 

vi väl nästan varje dag” och att hon bara haft möjlighet att jobba med laborativt material 

”i början av sjuan och lite i åttan faktiskt”. Men ingenting i nian. Emma instämmer i 

Annas beskrivning av situationen med orden ”Ja, i sjuan och lite i åttan” men säger 

också om mängden bokräkning att ”Det beror på vilken lärare man har. När jag hade 

specialläraren, hon räknar inte så mycket i böckerna, men den undervisande läraren 

räknar ju hela tiden”.  

Mia berättar att det som förändrades när hon kom upp i sjuan var att ”Det kunde 

bli mycket svårare nu än det var innan” men kan inte beskriva vad det var som blev 

svårare eller vad som gjorde det svårare. Hon nämner att hon minns att de varje tisdag i 

sjuan och åttan spelade kort men tycker inte att hon lärde sig något av det. Mia 

beskriver sin upplevelse av matematiklektionerna i nian med orden ”Varje lektion 

använder vi matteböckerna ju”. ”Man sitter med kompisar och jobbar tillsammans”. 

Stina säger följande om sina upplevelser av övergången till högstadiet: ”Jag tyckte att 

det blev lättare för jag, det blev mer utmaningar och då är det roligare”. När det gäller 

på vilket sätt hon upplever att de jobbat med matematik säger Stina ”det är olika” och 

berättar sedan inte mer om det. 

 

5.1.4 Specialundervisning 

Respondenternas erfarenheter av specialundervisning är skiftande. Endast Emma och 

Anna berättar om sina upplevelser medan de andra respondenterna inte vill gå in på det. 

Emma berättar ”men alltså jag har alltid haft lite svårt för matten. Jag har haft lite så där 

extrahjälp på låg- och mellanstadiet med. Fast det blev, det blev ju svårare och svårare”. 

Känslorna kring sina behov av hjälp i matematik kommenterar hon med att ”Jag kände 

mig rätt så dålig” och menar på att hon kände sig dålig både i ämnet och som person. 

Anna säger att hennes svårigheter började i sjuan men säger att hon hade 

specialundervisning i sexan. Känslorna förknippade med den beskriver hon med orden 
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”Det tyckte jag var jättehemskt för då, det var så där lång korridor som kändes som... 

och då skulle man gå in i ett litet rum då där folk kunde gå förbi och se en. Så kunde 

man känna sig dum. Så det var inte kul. Men visst det var, när man ser på det nu så är 

det ju bara skönt att man fick den hjälp man behövde. Så det är ju bra så”. Anledningen 

att hon var där då tror hon var för att jobba ikapp det hon förlorat under en längre 

sjukdomsperiod. ”Jag hade varit sjuk typ i ett halvt år så jag var väldigt, väldigt mycket 

efter. Så jag jobbade upp mig där”. Om känslan inför att gå till liten 

specialundervisningsgrupp i dagsläget säger hon att ”Innan så tyckte jag att det var 

jättepinsamt så där, men nu är det bara skönt liksom. Man får den hjälp man behöver. 

Och jag menar när jag gick, när jag var i klassrummet i början av sjuan då tyckte jag det 

var jättepinsamt typ om man sa nånting och om man sa fel och då började dom skratta 

lite”. Emma säger att hennes uppfattningar om specialundervisningsgruppen  är att den 

”bara är för att hjälpa, innan kunde jag störa mig på att, varför är jag tvungen, är jag 

liksom dum och så”. Nu upplever hon att det är skönt att gå till den lilla gruppen. 

 

5.2 Uppfattningar om matematikundervisning 
Nedan redovisas respondenternas egna uppfattningar om undervisning, vad de uppfattar 

som bra undervisning och vad de uppfattar som mindre bra undervisning när det gäller 

att lära sig matematik samt hur undervisningen ställer sig i relation till kunskapskraven. 

 
5.2.1 Respondenternas uppfattningar om bra undervisning 

Erik upplever att han lär sig matematik bäst när han ”diskuterar med en annan lärare 

ensam så. Jag fokuserar mycket bättre då om man säger”. Han menar också att ”typ en 

extra lärare så skulle vara bra ha en sån där som förklaringar så här”. I undervisningen 

vill han ha färre men längre uppgifter ”man behöver lite svårare någon gång också för 

att lära ordenligt så liksom”. Nettan säger att hon anser att hon lär sig matematik när 

hon ”sitter ensam med en lärare. Då går det alltid bäst”. Hon säger att det beror på att 

hon då ”kan sitta och diskutera och liksom ställa sina egna frågor”.  

Mia anser att ”man lär sig mest när man sitter i en liten grupp. Man sitter typ fyra 

stycken då hinner alla få hjälp om man behöver det.”. Stina anser att det är bra med 

smågrupper för ”Man kunde fråga om hjälp och så fick man hjälp och inte sitta och 

vänta i en halvtimme./…/ Sitter man i en liten grupp så får man oftast mer hjälp”. 

Vidare säger hon att ”för då kan alla diskutera utan att det blir tjabb”. På frågan om de 

tycker att det är viktigt att samtala matematik säger Stina att ”Jag tycker det är lättare” 

och Mia instämmer. När det gäller laborativt material anser Stina att ”Om det är något 
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nytt då, som typ jag inte har jobbat med så mycket, då så stör det inte lika mycket att 

testa ett nytt sätt” och menar att det går bra att använda laborativa material om hon är 

van vid det eller ska lära sig något som hon inte jobbat med tidigare. Både Mia och 

Stina talar om varierande uppgifter som något positivt. 

Anna anser att det är lättare att lära om man arbetar tillsammans med uppgifter 

”Alltså vi löste uppgifterna tillsammans. Det tyckte jag var skönt”. Emma tycker också 

att det är lättare att jobba tillsammans med uppgifter och Anna förtydligar att det 

handlar om ”alltså muntligt”. Emma berättar att hon minns att ”Ibland gjorde vi så att 

någon skulle redovisa på tavlan”, varpå Anna säger ”Ja, det gjorde vi med. Det var 

jättekul tyckte jag”.  Emma säger då ”Jag tycker man lär sig mer då” varpå Anna 

tillägger ”Ja, tycker jag med, än att bara sitta i böckerna och jobba”. Laborativt material 

tycker både Anna och Emma är bra och säger att det alltid känts tillåtet att använda 

sådant material när de väl fått göra det. Anna beskriver känslan ”Det är enklare att se 

det framför sig och lösa det tycker jag” medan Emma enkelt uttrycker att ”det är 

enklare”. Om en period av matematiklektionerna, då de uppfattar det som om de 

arbetade med varierande arbetssätt och material under lektionerna, säger Anna att 

”Innan kunde jag tycka att det var kul att gå till matten för jag, men vad är det som 

händer idag liksom” och Emma fortsätter resonemanget med att säga ”Ja, det tyckte jag 

med. Det var olika som hände och det var mycket roligare”. Båda flickorna tycker att 

det har betydelse om det är roligt att gå till matematiken och Anna förtydligar med 

orden ”För om det är roligt så vill man ju gärna lära sig tror jag” vilket Emma håller 

med om med orden ”Ja, jag tror det”. Ibland kan Anna känna att hon har jobbat med 

sådant hon redan kan, men har då kunnat säga till läraren och fått andra uppgifter vilket 

varit bra. Men hon säger också att ”Hos specialläraren, jag kommer ihåg när jag kom dit 

i början så hade jag redan gjort allting som dom gjorde då. Så jag tyckte bara det var 

skönt att repetera det liksom så det satt stenhårt. Visst det satt ju där ganska bra, men 

liksom så, man testade sig själv”. Emma säger att ”Ja, men det kan vara skönt. Att 

repetera. Då fastnar det ju mer”.  

 

5.2.2 Respondenterna uppfattningar om mindre bra undervisning  

Erik berättar att han mest har suttit och jobbat i matematikboken och att det är jobbigt 

”Jo, det är ju det alltså. Man arbetar med nått ämne som man måste ha en lång uträkning 

för så måste man göra det på varje uppgift och det blir ju ganska jobbigt och så”, men 

anser inte att många enkla uppgifter är bra. Nettan anser att det är tråkigt att räkna i 

boken ”när det typ är nästan samma uppgifter hela tiden. Och man måste alltid göra på 
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samma sätt för att, alltså, få svar. Det är det enda tråkiga”. Att sitta och diskutera med 

en kompis tror hon inte skulle gå bra.  

Erik säger att han anser att sitta med ”en massa kompisar” inte är bra för 

matematikinlärningen. ”Det blir väl bara mest pratande och sen glömmer man bort så 

här, att man har saker att göra”. Han menar vidare att det inte fungerar eftersom ”det är 

alltså man vill ju prata med dom det är det. Ibland brukar man hoppa över och sen 

märker man att man har suttit och pratat en halvtimme”. Nettan anser också att hon lär 

sig minst matte när hon sitter med kompisar eftersom ”man börjar bara prata och sen är 

tiden slut”.  

Mia anser att hon inte får hjälp av alla lärare ”man måste vänta 20 minuter innan 

nån kommer fram till dig och då har halva lektionen redan gått”. På frågan om vad hon 

gör under tiden svarar hon ”går vidare om jag kan. Kan jag inte så måste jag ju vänta på 

läraren”. Hon menar att ”Om man är jättemånga då hinner man inte få hjälp om man 

skulle behöva det”. Senare under intervjun säger hon ”Sitter man i en så stor grupp som 

jag gör så börjar man förstå mindre och då är det inte lika kul”. Stina fortsätter 

resonemanget och säger ”och då ska alla säga sitt också så kan man inte sitta och 

diskutera heller” och ”då kan man inte heller säga samma sak för då vill alla säga och då 

kanske du inte kan visa det du har och visa”.  

Om att dela in den stora gruppen i små grupper säger Stina att hon anser att  

”Alltså är det nån som kan ha lite svårare för matte då kanske det blir svårare för oss att 

förstå hur dom tänker för då kanske dom tänker fel eller vad man ska säga så, förstår 

du? Det finns ju dom som har det svårt och dom som är lite bättre och så ju, så kanske 

man inte kanske ska ha hjälp av dom som har det lite svårt för då blir det ju bara svårt 

för en själv. Då blandar man ju ihop det”.  

När vi kommer in på laborativa material i matematiken, som kort, tärningar, 

polletter och pengar, säger Mia ”vi spelade kort varje tisdag i sjuan och åttan” men hon 

tycker inte att hon lärde sig något på det. Hon anser inte att hon lär sig matematik 

genom att spela något spel. Stina upplever att hon inte fick använda något laborativt 

material när hon var liten och säger att hon inte tycker om att använda det med orden 

”om jag är van vid att göra det på mitt eget sätt så gör jag hellre det”. Minst matematik 

anser Stina att hon lär sig ”När det är stökigt” och när hon spelar kort. 

Emma berättar att hon inte tycker ”det är kul heller å jobba i matteboken. Det är 

roligare typ, ja göra det med saker och sånt”. Hon menar också att ”Jag lär mig inte så 

mycket då”. Anna resonerar om hur det är att ha olika lärare genom åren och säger att 
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”Jag har ju haft olika lärare alla år och då förklarar ju dom olika så då blir det lite så här 

rörigt för mig. Speciellt i procent. För en förklarar så, en förklarar så och en förklarar så. 

Så det blir lite så här…”. Emma avbryter och säger ”Det hade varit bättre om man hade 

haft samma lärare” och Anna avslutar med orden ”Ja. Och så var det lite svårt att ta in 

det med. Om man har lite svårt för det” och menar att ha olika lärare som givit olika 

förklaringar har påverkat hennes inlärning negativt. 

 

5.2.3 Kunskapskraven och undervisningen  

Varken Erik eller Nettan är insatta i vad kunskapskraven innebär utan delar av några av 

kriterierna lyfts fram av intervjuaren och dessa tas sedan upp till diskussion. 

Diskussionen inleds med den del av kunskapskraven som handlar om problemlösning 

av längre uppgifter och då lyfts C-uppgiften på nationella provet några veckor tidigare 

fram som exempel. Ingen av dem anser att de fått arbeta med den typen av uppgifter, i 

alla fall ”inte vad jag minns” som Erik uttrycker sig. Vilket Nettan instämmer med. 

Ingen av dem upplever heller att de fått träna att diskutera matematik eller att använda 

sig av matematiska begrepp. Dock säger Erik efter en stunds samtal kring vilka begrepp 

det kan handla om att han fått använda några av dem, ”lite har jag gjort i alla fall”, hos 

båda de lärare han haft under årskurs nio. Nettan säger att läraren har använt vissa 

begrepp ”alltså de har ju använt addera, multiplicera och de” och säger att ”jag har bara 

hört talas om nämnare och täljare men det är allt”. När begreppen exponent, variabel, 

oktogon och liknande nämns i intervjun säger hon att hon inte känner igen dem. Erik 

säger sig vara på samma nivå. Kunskapskravet att kunna redogöra för och samtala om 

tillvägagångssätt vid lösning av matematiska problem anser inte Erik att han haft 

möjlighet att få träna sig på det och säger att ”jag är ganska dålig på att skriva ut alltså 

hur jag tänker och sånt. Så nej, jag har inte fått så mycket hjälp med det och så”. Vid en 

fråga om han haft möjlighet att redovisa muntligt i stället på grund av sin dyslexi svarar 

han ”Nej, det var bara matte muntliga här nu som jag gjorde muntligt. Sen det andra har 

jag ju inte fått så här om jag vill göra det muntligt eller inte” och menar med ”matte 

muntliga" den muntliga delen av det nationella provet. Nettan där emot upplever att hon 

fått träna på hur hon ska berätta och förklara och säger att ”när man ska ha prov och ska 

liksom skriva hur man tänkt det kan jag” men när det gäller muntligt i klassrummet 

anser hon att ”det beror på vilka man är med” och att kompistrycket mer än själva 

undervisningen är det som påverkar.   

När det gäller kunskapskravet som gäller problemlösning upplever Stina att ”Vi 

har bara fått alltså, problemlösningsuppgifter, alltså sådana långa typ, alltså, man ska 
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räkna ut vad svaret blir och där svaret finns i boken” och hänvisar till uppgifter i boken. 

Mia bekräftar Stinas ord med orden ”Bara det som finns i boken”. När det gäller att 

förklara och diskutera hur man tänker så säger Mia att hon inte upplever att hon fått 

träna det ”Nej, inte i den gruppen där jag går” medan Stina säger att hennes upplevelse 

är att ”Ja, det har vi väl. Många gånger” och menar att det ibland har underlättat att lösa 

uppgifterna. När det gäller att använda sig av olika tillvägagångssätt säger Stina att hon 

inte tycker att det är bra utan att ”Det är lättare att välja ett sätt, så behöver man inte 

välja mellan några”, men att de har fått arbeta med olika metoder. Mia instämmer. När 

det gäller att använda sig av begrepp och arbeta med olika begrepp så säger Mia att hon 

upplever det som att ”min grupp gör inte sånt” och Stina bekräftar det genom att säga 

att hon, när hon gick i den gruppen, upplevde att ”då jobbade vi bara i boken” men 

tycker att hon i den nya gruppen har jobbat mer med det. När det gäller att föra 

resonemang vidare vid en diskussion i matematiken anser Mia att hon kan det, men att 

hon inte tycker att hon har fått träna på det på lektionerna. Stina säger att hennes lärare 

”har frågat om alla har en annan lösning och så” och att hon uppfattar det som om man 

på så sätt har diskuterat kring uppgifter men när hon satt i den stora gruppen så blev det 

inte så mycket ”när man har sånna stora grupper då har man ju inte diskussionsfrågor 

och sånt”.  

Emma och Anna är i samma situation som övriga respondenter, de är inte 

välbekanta med kunskapskraven varför varje krav diskuteras för sig. På frågan om 

vilken undervisning de fått för att träna problemlösning säger Anna att hon inte 

upplever att hon fått någon sådan vad hon vet medan Emma är osäker och svarar ”Jag 

vet inte. Det känns inte så /…/ Vi jobbade inte så jättemycket med det. Vi gjorde det 

mer i sjuan och åttan än vi gjorde i nian” medan Anna vidhåller att ”Det har vi inte /…/ 

vi har bara räknat i boken”. När det gäller kravet att kunna resonera i matematik säger 

Anna att ”Det var ju lite så här innan när vi skulle ha nationella då kopierade läraren 

upp gamla nationella och då gjorde vi ju det i grupp men det var ju liksom… Det var 

ganska svåra uppgifter då. Det var svårt att förstå även när han förklarade tyckte jag”. 

Emma påpekar att hon tror att hon jobbat med att resonera ”Jag tror att vi alltså, vi 

jobbade lite så med problemlösningar”. På frågan om på vilket sätt de har jobbat med 

matematiska begrepp har de svårt att ge något svar eftersom de inte är säkra på vad ett 

begrepp i matematik kan vara. När variabler och olika geometriska begrepp lyfts så 

säger Anna ”Jag har aldrig kommit så långt” och menar att hon upplever att hon aldrig 

jobbat med ekvationer och variabler. Däremot känner hon att hon uppfattar det som om 
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hon har arbetat med geometriska begrepp ”Det gjorde vi i början ju”. Emma 

kommenterar sin uppfattning om det hela med orden ”Lite gjorde vi kanske det i början, 

men sen kanske det inte var så mycket”. Om begreppen kring de fyra räknesätten, sett 

till term, summa, kvot, faktor och så vidare, säger Anna att ”Jag kommer bara ihåg det 

för att vi hade det som läxa att kunna dem i sexan. Så jag kom ihåg några. Men jag har 

inte använt dom”. På frågan om de har tvingats använda de fyra räknesättens begrepp 

när de pratat på matematiklektionerna eller läst om dem i böckerna så upplever Anna att 

”det är mer ta gånga det med det” än något annat. Emma fyller i och menar att ”men så 

säger vi typ plussa också”. Ingen av dem känner att upplever att de tvingats använda de 

fyra räknesättens begrepp mer än vid de tillfällen då de undervisats av speciallärare på 

högstadiet. På de muntliga nationella proven uppfattade både Anna och Emma det som 

svårt. Anna kommenterar med orden ”För mig var det svårt för jag visste inte hur jag 

skulle uttrycka mig, hur jag skulle, hur jag, hur jag skulle använda mig alltså”. Emma 

säger ”Jag hade med svårt”. När det gäller att använda metoder för att göra uträkningar 

av olika slag hamnar resonemanget för det mesta kring algoritmer av olika slag. Anna 

menar att ”Uppställningar det gjorde vi väldigt mycket i sexan och sen när man kom 

upp till högstadiet så, jag vet inte, så började man… Jo man ställde ju upp då med. Fast 

man gjorde ju inte lika nog, eller alltså, ja, jo, det gjorde man ju”. Emma instämmer ”Ja, 

det gjorde man ju”.  

 

5.2.4 Nationella prov i matematik 

Stina tar, vid en fråga om det finns något matmatiklärare gör för mycket av, spontant 

upp de nationella proven i matematik under intervjun och anser att ”man gör det till en 

så stor sak. Hela tiden. Alltså, men så är det ju inte lika stort som man så säger dom”. 

Mia forsätter resonemanget med att säga att hon upplever att ”Hela året får man höra vi 

jobbar för nationella proven, vi jobbar för nationella proven. Sen när de kommer så är 

det, det är inte så stort som dom har hållit på med dom”. Stina menar att ”det började 

redan i sjuan. Ni ska ha prov i nian”. Mia forsätter ”Ja, redan i sjuan så började man 

med det”.  Båda flickorna anser att man har fokuserat mer på de nationella proven än på 

deras faktiska kunskaper och betyg. Stina fortsätter ”Okej om man kanske kommer 

någon månad innan nationella provet och bara har en genomgång i allt liksom. För det 

kan ju komma vad som helst på dom, men sen när det väl kommer nationella provet så 

säger dom att, ja då är det inte lika betyd, så betyd, alltså det betyder inte lika mycket 

helt plötsligt”. Mia upplever att ”Innan har de sagt att de betyder jättemycket” varpå 
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Stina säger ”Ja och man måste jobba inför nationella provet, men man kan ju inte jobba 

med allt för man vet ju inte vad som kommer på nationella provet”.  
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6 Analys 
Nedan följer en analys där respondenternas svar är kopplade till litteraturen. Texten 

följer samma struktur som forskningsfrågorna och resultatet för att underlätta för 

läsaren. Fortfarande gör resultatet inget anspråk på att vara en korrekt bild av vad som 

faktiskt skett i undervisningen utan en bild av de uppfattningar som respondenterna om 

av den undervisning de mött.. 

 

6.1 Matematiken under respondenternas skoltid 

Samtliga respondenter beskriver sin skolgång men gör det olika ingående. Vissa delar 

minns de inte, vissa delar utelämnar de eftersom de inte vill diskutera dem. 

 

6.1.1 Matematiken på lågstadiet 

Alla sex respondenter lyfter olika saker när de berättar om sina uppelvelser av och 

uppfattningar om lågstadiematematiken. De som nämner att de räknade i böckerna är 

Anna och Emma även om de relaterar till att de gjort andra saker också. På lågstadiet 

används enligt Skolinspektionen (2009) endast 11 % av tiden till att räkna i läroböcker 

vilket kan vara anledningen till att det inte är det som lyfts fram i första hand när 

lågstadiematematiken diskuteras. 

Både Anna och Erik nämner konkret material, Anna pratar om tärningar medan 

Erik talar om klossar som han sett som leksaker och inte lärt sig så mycket av. 

Laborativa material som inte har en tydlig koppling till matematiken är inte till nytta för 

eleven (Kilpatrick, Swafford & Findell 2001), vilket kan vara fallet med Erik. 

Konflikter i de tidiga skolåren är särskilt förödande för elevers 

matematikinlärning, enligt Sjöberg (2006), något som kan ligga bakom Stinas 

nuvarande matematikproblem med tanke på att det enda Stina lyfter fram är att hon fick 

mycket skäll. Det är hennes minne av lågstadiets matematik. Nettan har en upplevelse 

av att matematiken var roligare och enklare på lågstadiet och att hon hade en snäll 

lärare. Den snälla läraren, det vill säga lärarens goda bemötande, kan hänga samman 

med det som Palmer (2010) talar om som matematisk subjektivitet. Gott bemötande 

påverkar människors matematiska subjektivitet i positiv riktning (Palmer 2010). 

Bemötandet kan ha gjort att Nettan såg sig som duktig och duglig i matematik vilket 

kan ha lett till att ämnet därmed blev lätt och roligt. 

Emma nämner att hon suttit vid datorn medan matematiken inte tycks ha gjort 

något intryck på Mia eftersom hon inte minns vad hon gjorde, men att det var roligt.  
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6.1.2 Matematiken på mellanstadiet 

Mellanstadiets matematik tycks för de flesta av respondenterna till viss del handlat om 

att räkna i boken. Här syns den ökning av mängden räknande i boken som 

Skolinspektionens (2009) studie visar på, när det handlar om mellanstadiet används 31 

% av tiden till att räkna i boken. Om Nettan har räknat i boken går inte att fastställa 

eftersom hon inte minns vad som gjordes på lektionerna, bara att hon tappade 

koncentrationen på matematiklektionerna under den tiden.  

Stinas motvilja mot att räkna kan eventuellt spåras till det bemötande hon 

upplever att hon fick på lågstadiet med tanke på det Sjöberg (2006) säger om att 

konflikter mellan lärare och elev under de tidiga skolåren påverkar motivationen till 

ämnet. Har hennes självkänsla skadats av det negativa bemötande, det skäll, hon fick på 

lågstadiet finns en stor risk att de negativa känslorna beror på det. 

Utöver läroboken nämner Emma än en gång att datorn var en del av 

undervisningen, vilket även Anna gör, men också att hon nu anser att hon fått räkna 

med konkret material i form av pengar, ett material som är väl känt hos de flesta 

människor och kanske därför var förståbart enligt principen för goda material enligt 

Chinn (2012), Buttherworth och Yeo (2004) samt Kilpatrick, Swafford och Findell 

(2001). Ett material som skapar mening underlättar lärandet. 

Anna drar sig till minnes att de i klassen jobbade med läxuppgifter på tavlan, ett 

muntligt arbetssätt, som dock ledde till att hon kände sig dålig då hon inte klarade vissa 

uppgifter. Här berörs återigen något som kan relateras till den matematiska 

subjektiviteten (Palmer 2004). Annas känsla av att vara dålig kan ha fått henne att se sig 

själv med negativa ögon när det kom till matematiken.  

 

6.1.3 Matematiken på högstadiet 

Läroboken står för en stor del av högstadiets matematikundervisning, så mycket som 46 

%, enligt Skolinspektionen (2009). Flera av respondenterna, med undantag för Stina, 

säger att räkna i boken är det enda de upplever att de har gjort under högstadietiden. 

Under årskurs nio är upplevelsen att det bara har handlat om enskild räkning i boken. 

Muntlig kommunikation tycks inte ha varit i fokus, vilket kursplanen efterfrågar 

(Skolverket 2004b). Johansson (2006) menar att resultatet av hur läraren tolkar läroplan 

och kursplan kan ses i användandet av boken och om enskilt räknande har varit fokus 

för eleverna är förmodligen procedurhantering det som läraren sett som viktigast. Detta 

med tanke på att 90 % av den tid elever räknar i boken kan bestå av procedurhantering 

(Skolinspektionen 2009). När det gäller lusten att lära påverkas den negativt av 
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mekanisk räkning enligt Johansson (2006). Negativa känslor inför matematiken 

påverkar elevens matematiska subjektivitet och därmed också deras resultat menar 

Palmer (2012).  

Ett par av flickorna, Anna och Emma, uppger att de under tiden de räknat i boken 

i specialundervisningsgrupp också har använt laborativt material. För att sådant material 

ska fungera måste användaren enligt Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) se en 

koppling mellan materialet och matematiken vilket tycks vara fallet här eftersom det 

verkar ha använts under en lång tid av flickorna själva men också eftersom läraren 

fortsatt tillåta dem att använda det. Rätt använt är konkreta material ju ett stöd för 

matematikinlärningen (ibid.). De kortspel Mia talar om kan också ses som ett 

användande av laborativa material. Hon uppger dock att hon inte lärde sig något av 

dem, vilket kan vara ett tecken på att hon inte sett kopplingen mellan spelet och  

matematiken. 

Stina beskriver sin matematikundervisning på högstadiet som mer utmanande och 

därmed roligare. Utmanande uppgifter är något alla elever måste erbjudas för att 

utvecklas i matematik enligt Hodgen och Wiliam (2011). Effektivast undervisning blir 

det om läraren har höga förvätningar på sina elever (Kilpatrick, Swafford & Findell 

2001) och det tycks Stinas lärare haft om hon har utmanats i sitt tänkande. Detta med 

tanke på att lärares förväntningar påverkar vilken typ av uppgifter eleven erhåller 

(ibid.). Stinas matematiska själförtroende, en del av subjektiviteten, tycks också ha 

stärkts eftersom matematiken nu känts roligare och lättare i samband med de nya 

utmaningarna. De olika sätt Stina upplever att hon har arbetat på kan ha haft betydelse 

för hennes matematiska utveckling. Framför allt om de olika sätten har låtit henne 

arbeta för att utveckla alla aspekterna av hennes matematisk kompetens, vilket 

Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) menar krävs för att en sådan ska utvecklas. För 

att bli framgångsrik i matematik krävs ju enligt Skolinspektionen (2009) ”en balans 

mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, 

metoder och uttrycksformer” (ibid. s. 16). 

 

6.1.4 Specialundervisning 

Endast två av respondenterna talar öppet om specialundervisning. Trots att Emma och 

Anna kommer från olika låg- och mellanstadieskolor och har tillbringar årskurs sju och 

åtta i olika arbetslag och därmed undervisats av olika speciallärare är deras berättelser 

liknande. Emma berättar hur hon tidigare kände sig dålig både som person och i 

matematik när hon inte kunde följa den vanliga matematikundervisningen. Hon kände 
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sig också dum när hon var tvungen att gå till specialundervisningsgruppen.  Även Anna 

upplevde att det kändes jobbigt att ta sig till specialundervisningen som bedrevs i ett 

rum där folk kunde se att hon satt. Båda flickornas självkänsla tycks ha påverkats 

negativt precis som Wallby, Carlsson och Nyström (2001) nämner. Genom sitt agerande 

gentemot eleven påverkar läraren elevens subjektivitet enligt Palmer (2010) och i både 

Annas och Emmas fall tycks lärarna ha agerat på ett sätt som exkluderat dem fysiskt 

från den ordinarie gruppen vilket kan ha påverkat subjektiviteten negativt.  

I slutet av nian tycks nu båda flickorna kommit till slutsatsen att det trots allt är 

bra med en fysiskt exkluderande specialundervisning eftersom de anser att de då fått 

den hjälp de behövt. Om det är nivågrupperingen i sig eller den undervisning läraren har 

bedrivit är svårt att säga med tanke på att det enligt E. Pettersson (2011) är 

undervisningens syfte, innehåll och interaktionen i gruppen som avgör elevernas resultat 

inte grupperingen i sig. 

 

6.2 Uppfattningar om matematikundervisning 
Nedan analyseras respondenternas uppfattningar om undervisning, vad de uppfattar som 

bra undervisning och vad de uppfattar som mindre bra undervisning när det gäller att 

lära sig matematik samt hur undervisningen ställer sig i relation till kunskapskraven. 

 

6.2.1 Respondenternas uppfattningar om bra undervisning 

Samtliga respondenter framhåller en till en-undervisning eller små 

undervisningsgrupper i kombination med samtal som faktorer som är bra för deras 

matematikinlärning. Erik och Nettan talar om att samtala med läraren medan övriga 

talar om gemensamma diskussioner i grupperna. Niss (2003) ser 

kommunikationskompetens som en del av matematisk kompetens, Kilpatrick, Swafford 

och Findell (2001) använder sig av begreppet adaptive reasoning medan 

Skolinspektionen (2009) använder begrepp som resonemangskomptetens och 

kommunikationskompetens som delar av en matematisk kompetens. Oavsett hur de 

uttrycker det ser källorna matematisk kommunikation som ett mål för 

matematikundervisningen, medan respondenterna framhåller det som ett viktigt medel 

för att lära matematik. Trots att små grupper har en måttlig effekt på undervisningen 

enligt Hattie (2009) anser respondenterna i denna studie att det är något som de 

uppfattar är bra för deras inlärning i matematik. 

Stina, Anna och Emma framhåller vikten av laborativa, konkreta, material som 

bra stöd för att lära sig matematik. Stina poängterar dock att det är vid lärandet av nya 
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begrepp eller i situationer där hon är van vid att använda sådant material som hon vill 

använda det, inte vid beräkningar med matematik hon redan kan. Respondenternas 

resonemang kan i detta fall ses koppla till att de upplever materialet som ett stöd för sin 

förståelse och sitt tänkande, inte för att genomföra uträkningarna vilket Buttherworth 

och Yeo (2004) poängterar som viktigt.   

Anna och Emma lyfter fram variation i övningar och repetition som viktiga 

komponenter i sitt lärande också. Variation i undervisningen efterfrågar också 

Skolverket (2003) som en viktig komponent i en förbättrad undervisning. En variation 

som kan handla om både arbetssätt och arbetsformer, men även undervisningens 

innehåll och hur dess olika aspekter varieras (Skolverket 2011b).  

Skolinspektionen (2009) menar att elever för att bli framgångsrika i matematik 

måste få ”kreativa, problemlösande aktiviteter” (ibid. s. 16). Erik lyfter i detta 

sammanhang fram att han ser färre och längre uppgifter som nödvändiga. Han talar då 

om att träna problemlösning, vilket är en viktig förmåga som lyfts fram som en del av 

matematisk kompetens av både Niss (2003) och Kilpatrick, Swafford och Findell 

(2001).  

 

6.2.2 Respondenternas uppfattningar om mindre bra undervisning 

Läroboken kan ses som viktig i lärarens arbete menar Matematikdelegationen (2004) 

och det är det svensk matematikundervisningstradition handlar om enligt Johansson 

(2006). Läroboken styr i mångt och mycket innehåll, upplägg och organisation, framför 

allt i de senare årskurserna i grundskolan (Skolinspektionen 2009). Viktigt för läraren 

som ofta använder läroboken att den på intet sätt är en tolkning av kursplanen utan 

läraren måste ta ansvar för att se till så att den följs (Johansson 2006). Erik, Nettan och 

Emma anger att de inte tycker om att bara räkna i matematikboken. För Eriks del 

handlar det om att han upplevt att det ska göras många långa uträkningar som tar tid.  

Nettan talar om att det är tråkigt att bara räkna i boken, vilket är samma anledning som 

Emmas till att det inte är bra att bara räkna i boken. Den så viktiga lusten att lära som 

Johansson (2006) talar om går alltså förlorad enligt respondeterna, i ett ensidigt arbete 

med läroboken. Något som både Emma och Anna lyfter som viktigt då de menar att 

man vill lära sig om undervisningen är rolig. 

Att samarbeta med kamrater tycker varken Erik eller Nettan är bra för deras 

matematikinlärning. Kamratpåverkan är en stor påverkansfaktor på elevers skolresultat 

enligt Hattie (2009) och är elevens kamrater inte inriktade på att lära under 

matematiklektionerna är Erik och Nettans åsikter lätta att förstå. 
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Hattie (2009) menar att stora gruppen endast har en måttlig påverkan på elevernas 

studieresultat men här har det, enligt respondenterna, stor betydelse för hur de lär 

matematik. Mia och Stina anger de anser att stora grupper inte är bra på 

matematiklektionerna. Eftersom samtliga respondenter säger att små grupper är bra 

skulle det kunna ses som att alla tycker att stora grupper är negativt. Stinas anser att 

man då inte kan diskutera på lektionerna vilket för henne är viktigt för lärandet, vilket 

kan jämföras med att kommunikativ undervisning hamnar bland de faktorer som har en 

stark påverkan på lärandet (Hattie 2009). Hon menar också att stökighet är ett annat 

resultat av stora grupper och eftersom arbetsro är en viktig faktor för att elever ska lära 

sig (ibid.) påverkar även det lärandet. Mia ser den stora gruppen som en anledning till 

att hon får vänta länge på hjälp. 

Anna upplever att hon har haft många olika lärare under åren, vilket hon ser ett 

problem med då det för henne betytt många olika förklaringar av samma sak. Detta har 

lett till att hon har haft svårt för vissa begrepp enligt henne själv. Eftersom läraren är 

bland det som mest påverkar elevers lärande enligt Hattie (2009) och relationen mellan 

lärare och elev är viktig (Jenner 2004) måste relationerna i ett klassrum vara goda. 

Läraren måste känna till och utgå från elevers förkunskaper, vara pålästa och kunna ge 

lämplig respons så att eleverna kan utöka sina kunskaper (Hattie 2009). Sådana 

relationer och kunskaper tar tid att skapa vilket Annas lärare kanske inte haft 

möjligheter till. 

 

6.2.3 Kunskapskraven och undervisningen 

Bedömning för lärande, även kallad formativ bedömning, är en av de faktorer som har 

en stor påverkan på elevens lärande menar Hattie (2009). Denna form av bedömning 

kräver att eleven erhåller bra bedömningsuppgifter, tydliga och erkända kriterier samt 

konstruktiv kritik som leder eleven vidare i sitt lärande enligt Boaler (2011). Kursplanen 

(Skolverket 2011c) innehåller krav på vilka kompetenser eleven ska utveckla under 

matematikundervisningen och beskriver på vilken nivå eleven ska ha utvecklat dem för 

att nå de olika betygen. I och med att ingen av respondenterna har kunskap om 

kunskapskraven innebär det att de haft en nackdel då de inte vetat om vart de varit på 

väg i förhållande till de olika betygsstegen. Om det berott på undervisningen eller 

respondenternas mottagande av undervisningen är omöjligt att fastställa. 

När betygskriterierna diskuteras i intervjuerna är det endast begrepp som alla 

anser att de, mer eller mindre, har arbetat med. Problemlösning ser flera av dem som att 

lösa textuppgifter i boken, vilket är svårt att uttala sig om ifall det är eller inte då ingen 
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analys av bokens innehåll har gjorts i denna studie. Att diskutera eller resonera är det 

endast Stina som känner att hon jobbat mycket med under årskurs nio. Anna och Emma 

anser att de fått diskutera lite vid träningen inför muntliga nationella prov. Om 

respondenterna inte får träna de förmågor som anges i kursplanen tränar de inte heller 

de kompetenser som behöver utvecklas för att uppnå en matematisk kompetens. Oavsett 

om matematisk kompetens ses som åtta av varandra beroende matematiska kompetenser 

vilket Niss (2003) anger, eller som fem av varandra beroende sammanflätade aspekter 

av en helhet som Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) talar om, så måste de tränas 

och utvecklas samtidigt. Matematisk kunnighet tar tid att utveckla och kräver att eleven 

får träna moment på många olika sätt (ibid.), det räcker inte att träna vid något enstaka 

tillfälle som Anna och Emma upplever att de gjort inför det muntliga nationella provet i 

nian.  

 

6.2.4 Nationella prov i matematik 

Nationella prov sägs vara förknippade med stress (Skolverket 2004a) och anledningen 

anses vara att de i så stor utsträckning påverkar slutbetyget i matematik, enligt Sjöberg 

(2006). I Sverige får vi allt fler nationella prov i allt fler ämnen och numera finns 

dessutom matematikens nationella prov både i årskurs tre, sex och nio (SFS 2011:1180). 

Stina och Mia upplever att lärarna talar allt för mycket om de nationella proven, att de 

är i fokus i stället för deras kunskaper och betyg. Att proven har diskuterats på 

lektionerna hela tiden sedan sjuan. En viss stress kring de nationella proven kan skönjas 

i Stinas och Mias resonemang. Framför allt då de talar om att de uppfattat det som om 

lärarna betonat att de nationella proven betyder mycket, men att när proven väl var över 

så hade de inte så stor betydelse. Det jämförande sättet som resultatet på ett nationellt 

prov är, med betyg och poäng, påverkar elevers självkänsla då det enda de kan göra med 

ett sådant resultat är att jämföra sig var de befinner sig i relation till andra (Boaler 

20111). Når man, som respondenterna, inte upp till kraven för betyg på proven så kan 

det påverka elevens självkänsla och matematiska subjektivitet negativt. 
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7 Diskussion 
Nedan följer en tvådelad diskussion, först följer en diskussion kring använd metod och 

därefter en resultatdiskussion varefter kapitlet avslutas med förslag på vidare studier. 

 

7.1 Metoddiskussion 
Denna studie bygger på ett målstyrt urval enligt Brymans (2011) definition. Det är ett 

litet urval, endast sex elever från årskurs nio på samma skola. Få av de tjugo tillfrågade 

anmälde sitt intresse vilket kan bero på att intervjuerna genomfördes under de 

avslutande två veckorna i nian då många elever var engagerade i diverse 

avslutningsaktiviteter. Det låga antalet intresserade deltagare kan också bero på ett 

obehag inför att samtala med en okänd person.  

Samtliga respondenter har tillbringat det nionde året tillsammans men kommer 

samtliga från olika låg- och mellanstadieskolor. De har under sista skolåret varit 

fördelade på tre olika matematikgrupper med tre olika lärare. Det låga antalet 

respondenter gör att studiens generaliserbarhet och tillförlitlighet kan ifrågasättas, men 

för att göra ett försök till att överbrygga så mycket som möjligt av detta har alla delar av 

studien genomförts av samma person och förfarandet har beskrivits utförligt. Önskvärt 

hade varit att samtliga tillfrågade hade varit intresserade av att delta eftersom det hade 

gett ett större underlag och dämed gett studien större tillförlitlighet. För att undvika att 

antalet respondenter blev så få kunde fler skolor kontaktats och därmed fler elever 

kunnat tillfrågas. Förhoppningsvis hade då fler respondenter varit villiga att delta. 

Huruvida en skriftlig förfrågan hade varit bättre än en mungtlig är svårt att uttala sig om 

men erfarenheten är att när en skriftlig anmälan ska till för att delta i något där 

innebörden av deltagandet inte är kristallklar så är det än färre som anmäler sig. 

Att välja respondenter med utgångspunkt i att de är i behov av särskilda 

utbildningsinsatser i matematik och inte når ett godkänt betyg på nationella provet i 

matematik för med sig svårigheter då det handlar om att få tag i den information som 

krävs för att göra urvalet. Det blir en situation där intervjuaren måste förlita sig på 

undervisande lärare och den information de lämnar vidare, likväl som på att deras 

kunskaper kring att bedöma elevers matematiska kunskaper är likvärdiga. Här kan 

uppstå funderingar kring om samtliga respondenter uppfyller kriterierna för att delta i 

studien eller inte. Dock upplevs det som om  att eleverna själva anser sig vara i behov 

av olika åtgärder för att nå betyg i ämnet. 



  
 

43 

 

Intervju är en bra metod då det gäller att få en bild av hur människor förstår världen 

(Kvale 1997). Någons uppfattningar om matematikundervisning är just det – någons 

förståelse av matematikundervisning, inte en korrekt bild. I studien var tanken att 

använda semistrukturerade parintervjuer där frågorna bestod av öppna frågor runt 

teman, men där respondenten gavs utrymme att svara helt fritt. Dock var många av 

respondenterna fåordiga, vilket kan bero på att det inte fanns en relation till intervjuaren 

sedan tidigare, och de hade också svårt att svara på den typen av frågor, vilket 

upptäcktes tidigt varför slutna frågor med kompletterande uppföljningsfrågor användes. 

Risken med slutna frågor är att respondentens svar styrs av intervjuaren, men för att 

undvika detta utformades följdfrågorna så att respondenten gavs möjlighet att beskriva 

varför denne ansåg något eller tänkte på ett visst sätt. Om respondenterna hade fått 

frågeställningarna i förväg kanske det hade varit enklare att få dem att tänka till kring 

området och svara mer utförligt. Möjligheten att behålla helt öppna frågor kanske också 

vore större. 

Vid en transkribering av ett material är det lätt att materialet blir påverkat av 

transkribenten. Att garantera att så inte har skett i detta fall är omöjligt. Dock har 

intervjuerna transkriberats så ordagrant som möjligt för att risken för feltolkningar ska 

vara så liten som möjligt, även om den inte helt går att bortse från. Likaså har resultatet 

redovisats så utförligt och ordagrant som möjligt i denna rapport för att minska antalet 

tolkningar som görs. Det fanns en önskan om respondentvalidering, men då samtliga 

respondenter var bortresta över en längre period fanns inte möjligheten.  

Kategoriseringen av materialet gjordes utifrån dels forskningsfrågorna men även 

de teman som dykt upp under intervjuerna. Flera olika teman och mönster kan ses och 

ibland kan de vara svåra att skönja, men den huvudsakliga utgångspunkten har varit de 

forskningsfrågor som studien bygger på. Dock kan tolkningar av författaren ha påverkat 

det faktiska resultatet och därmed innehållet, vilket aldrig går att bortse ifrån. 

 

7.2 Resultatdiskussion  
Detta arbete kan ses bestå av två delar utifrån frågeställningarna, en som beskriver hur 

respondenterna uppfattat matematikundervisningen under skoltiden och en som 

beskriver vad respondenterna uppfattar som bra eller mindre bra undervisning i arbetet 

mot att nå betygskraven för betyget E eller högre. Studiens underlag är litet, endast sex 

respondenter, varför inga större slutsatser kan dras utifrån resultatet. Dock kan vissa 

mönster skönjas. 
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7.2.1 Matematiken under respondenternas skoltid 

I likhet med den studie som Skolinspektionen (2009) presenterat uppfattar 

respondenterna att mängden bokräkning har ökat med åren, ju äldre respondenterna 

blivit desto mer tid upplever de har tillbringats med läroboken. Tyst enskild räkning 

tycks i deras ögon ha dominerat på högstadiet. Mängden laborativt, konkret, material 

har minskat i takt med att matematikens svårigheter ökat, om man utgår från deras 

uttalanden, vilket överensstämmer med det Chinn (2012) påpekar när det gäller brittisk 

matematikundervisning. Lågstadietiden hos respondenterna har sett olika ut men det 

tycks, enligt deras utsagor, ändå ha handlat mycket lite om bokräkning och mer om 

laborativa material och gemensamma aktiviteter, något som, förhoppningsvis, strävat 

efter att utveckla alla de matematiska apskterna av en matematisk komptetens parallellt, 

oavsett om utgångspunkten är Niss (2003) åtta kompetensaspekter eller Kilpatrick, 

Swafford och Findells (2001) fem. 

Den stora roll som en god relation mellan lärare och elev redan på lågstadiet 

spelar enligt bland annat Palmer (2010) kan ses i fallet med Stina som tappade glädjen 

för matematik under den tiden, då hon upplever att hon, som hon uttrycker det, bara fick 

skäll. Hennes matematiska subjektivitet, det vill säga hur hon förstår sig själv och blir 

förstådd av andra i matematiska sammanhang som Palmer (2010) beskriver det, kan ha 

blivit påverkad negativt och detta kan ha följt med henne upp på mellanstadiet då hon 

enligt egen utsaga vägrar arbeta med matematiken. Här har lärare en lärdom att göra, 

även om det bara handlar om en av de sex respondenterna. Elever är känsliga, även om 

de på utsidan kan vara tuffa. Eftersom Stina angett att hon varit dåligt insatt i vad som 

krävts av henne av kursplanen kanske hon inte förstått hur viktigt det var att hon kunde 

förklara hur hon tänkt. Enligt vad hon berättar har hon inte getts möjlighet att träna på 

att göra det heller, dock är det svårt att dra slutsatsen att så är fallet enbart utifrån hennes 

uppfattning. Många elever i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik kan 

kanske ha samma erfarenheter som Stina och därför bör lärare göras uppmärksamma på 

vad som utvecklar matematisk kompetens men också på hur viktigt bemötandet är. 

Stinas attityd till matematiken vänder dock när hon upplever att hon får uppgifter som 

utmanar henne, något som också kan ses som att den nya läraren kan ha högre 

förväntningar på henne och agerar därefter, vilket är viktigt för Stinas matematiska 

självbild. Nettans positiva känslor kring lågstadiets matematik kan också ses ha 

koppling till bemötandets betydelse, den snälla läraren kan ha lett till att matematiken 

var rolig och lätt. 
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Det konkreta, laborativa, materialet som har följt respondenterna genom åren tycks ha 

bemötts och upplevts olika av dem. Eriks upplevelse av att det bara var leksaker som 

skulle lekas med kan innebära att han inte förstått kopplingen mellan materialet och 

matematiken, vilket också kan vara orsaken till att Mia anser att hon inte lärt sig någon 

matematik med de kortspel hon deltagit i under matematiklektionerna. Kilpatrick, 

Swafford och Findell (2001) lyfter vikten av att läraren får eleven att förstå vad, hur och 

varför laborativa material kan användas för att det ska bli ett stöd i 

matematikinlärningen. Så tycks inte ha skett här medan Emma och Anna tycks ha en 

annan relation till sådana material och ser en god nytta med dem. Det är viktigt att 

samtliga matematiklärare på alla stadier har stor erfarenhet och kunskap kring konkreta 

material och att de förstår vikten av att materialet upplevs som relevant för eleverna. 

Viktigt är också att de ser det som ett stöd för elevernas förståelse och att det ska 

underlätta lärandet, inte bara användas mekaniskt för att genomföra uträkningarna vilket 

Butterworth & Yeo (2004) påpekar.  Lärare bör ta sig tid till att sätta sig in i elevernas 

egna funderingar kring materialen och använda det som utgångspunkt vid användandet. 

Emma och Anna har upplevelser av nivågruppering som de gärna delar med sig 

av. Den relativt onyanserade negativa bild som Boaler (2011) lyfter fram kring 

nivågruppering tycks inte stämma överens med respondenternas upplevelser. Deras 

första tid i den typen av grupp upplevdes visserlingen enligt båda som negativ, men 

under nian har det i stället vänt till en positiv upplevelse då de tycks anse att 

grupperingarna har varit till för att hjälpa dem att nå målen. Nivågrupperingens 

betydelse för respondenternas matematikkunskaper kan diskuteras. I stället för själva 

nivågrupperingen i sig kan det mycket väl vara undervisningens syfte och innehåll samt 

interaktionen i gruppen som påverkat respondenternas kunskapsutveckling, något E. 

Pettersson (2011) lyfter fram som viktiga faktorer i sin avhandling. Viktigt är dock att 

tänka på att en placering i nivågruppering kan ses som ett tecken på att eleven inte lever 

upp till skolans förväntningar på barnet vilket kan leda till stigmatisering på det sätt som 

Goffman (2011) beskriver då han talar om att människor som inte lever upp till det som 

förväntas av dem blir stigmatiserade.  

 

7.2.2 Uppfattningar om matematikundervisning 

Under åren har respondenterna upplevt både positiva och negativa faktorer i 

undervisningen. Det de flesta av dem framhåller som negativt är ensidigt, enskilt 

räknande i läroböcker men även stora grupperingar. Positivt ses muntlig matematik i 

form av diskussioner där läraren på något sätt är inblandad och små grupperingar. 
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Storleken på undervisningsgrupper menar Hattie (2009) inte har den avgörande 

betydelse som eleverna anser att den har, däremot lyfter han att studiero, vilket Stina 

upplever blir sämre i den stora gruppen, som en stor påverkansfaktor på lärande. Vid 

användandet av läroboken i undervisningen är det enligt Johansson (2006) viktigt att 

lusten att lära, individualisering och elevinflytande tas med i beaktande något som 

respondenterna inte tycks anse ha varit fallet i de undervisning de mött.  Flera 

respondenter uttrycker i stället att arbetet i boken varit jobbigt eller tråkigt, en typ av 

upplevelse som sällan leder till en lust att lära. Att det också kan finnas en nytta med att 

arbeta i läroboken, som till exempel att träna procedurhantering för att arbeta mot att 

utveckla den procedural fluency som Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) talar om 

som en del av matematisk kompetens, tycks respondenterna inte ha förstått då de helst 

inte vill arbeta i boken. 

Den muntliga matematik, diskussioner och redovisningar av uppgifter på tavlan, 

som respondenterna lyfter, kan ses som ett medel för att nå en del av den 

kommunikativa matematiska kompetens som elever förväntas utveckla i skolan. 

Samtliga anser att undervisningen inte har tränat dem i detta vilket är skrämmande, om 

så verkligen är fallet, då det enligt kursplanen (Skolverket 2011c) är ett krav att kunna 

kommunicera matematik och resonera kring lösningar och tillvägagångssätt. Det som 

inte tränas kan inte läras. Här ses ett tydligt exempel på att respondenterna kanske inte 

getts möjligheter att nå de kunskapskrav som efterfrågas i matematikens kursplan varför 

de inte givits en chans att nå betyg. För att matematisk kommunikativ kompetens ska 

utvecklas måste elever hela tiden uppmuntras att använda sig av det matematiska 

språket och då gäller det att den bedömning läraren gör av elevens kommunikation är 

formativ så att eleven vet var den befinner sig i sin utveckling och vart den ska. När så 

sker måste diskurserna ”allt kan tas som en utgångspunkt för en diskussion” och 

”resonemang tar tid” som Björklund Boistrup (2010) beskriver vara utgångspunkten i 

klassrummet. Vilka ord och uttryck som helst kan då inte tillåtas i kommunikationen, 

varken från lärarens eller elevens sida. 

Respondenterna tycks anse att det är viktigt att lärare har ett bra bemötande, tar 

sig tid med dem, jobbar mer med praktiska uppgifter, räknar mindre i boken, varierar 

sitt arbetssätt, arbetar mer med diskussioner och att lösa uppgifter tillsammans i grupp. 

Att arbeta på olika sätt så att samtliga kompetenser tränas och utvecklas är en 

nödvändighet för att en matematisk kompetens ska utvecklas (Kilpatrick, Swafford & 

Findell 2001). Något att tänka på för alla matematiklärare, oavsett undervisningsstadie. 
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En diskussion kring detta behöver ske i kollegier, över hela landet, för att en förändring 

ska kunna ske. Ett ställningstagande till vad matematisk kunskap är bör göras med 

utgångspunkt i matematikens kursplan och en diskussion kring vad som bör göras 

pedagogiskt för att fler elever ska nå betyget E eller högre i matematik bör lyftas. Först 

då kan kanske högre måluppfyllelse i matematik nås. 

Intressant i resultatet är också att ingen av eleverna upplevde att de visste vilka 

krav som fanns för att nå de olika betygstegen i matematik. Vid genomgången av dem 

kunde de koppla någon enstaka undervisningsaktivitet till dem, men hade för övrigt 

svårt att se kopplingen mellan undervisningen och betygen. Bedömning för lärande, 

formativ bedömning, vilken enligt Hattie (2009) är en stark positiv påverkansfaktor på 

lärande tycks inte eleverna ha mött eftersom det enligt Boaler (2011) kräver att eleven 

känner till målen, kan identifiera var han eller hon befinner sig på vägen dit och hur 

vederbörande ska ta sig dit. Här kan än en gång lyftast funderingar kring om  

respondenterna verkligen getts de förutsättningar som behövs för att nå kunskapskraven 

i matematik. Att inte veta nuvarande position eller var slutmålet är, ger ingen möjlighet 

att ta reda på vägen dit. Är det på det här sättet att elever inte känner till målen med och 

kunskapskraven i undervisningen måste lärare bli mer kunniga om enskilda elevers 

kunskapsnivå, de faktiska målen med undervisningen och vägen dit samt bli mycket 

bättre på att förmedla desamma till eleverna, annars kan ingen utveckling av 

matematikundervisning och matematikkunnande ske. Kanske är det så att 

respondenterna i denna studie egentligen inte är eller har varit i behov av särskilda 

utbildningsinsatser i matematik utan i behov av en tydligt motiverad undervisning som 

bygger på kursplanens innehåll, vad som faktiskt är matematisk kompetens, formativ 

bedömning, elevens förkunskaper och lusten att lära. 

 

7.3 Vidare studier  
Eftersom resultatet av studien pekar åt flera olika håll vore det intressant att genomföra 

studien med fler respondenter i samma situation. En annan forskningsinriktning vore att 

välja elever från samtliga betygsnivåer och göra en undersökning hur det förhåller sig 

med deras tankar i förhållande till vilket betyg de har. Om det finns några likheter eller 

skillnader mellan och inom betygsgrupperna kring vad de anser vara bra eller mindre 

bra undervisning i förhållande till vad som förväntas av dem i kursplanen samt vilken 

typ av undervisning de upplever att de fått vara delaktiga i under sin skoltid. 
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8 Slutsats 
Syftet med detta arbete var beskriva vilka uppfattningar sex elever i årskurs nio i behov 

av särskilda utbildningsinsatser i matematik har om den matematikundervisning som de 

nått under hela sin skoltid när det gäller möjligheten att nå betyget E eller högre. Att dra 

några större slutsatser på ett så litet resultat är omöjligt eftersom respondenternas svar i 

många delar pekar åt flera olika håll. Det som kan skönjas är dock att respondenterna i 

detta fall menar att matematik i grundskolan, framför allt på högstadiet, handlar om att 

räkna i matematikboken och att de inte tycker om det. Att jobba muntligt med läraren 

som deltagare i diskussionen och små grupper är något som framhålls av 

respondenterna som viktigt för att lära sig matematik. Stora grupper menar de påverkar 

matematikundervisningen negativt. Kunskapen om betygskriterierna hos respondenterna 

var, enligt dem själva, låg varför de själva inte kunde resonera kring om undervisningen 

hjälpt dem att arbeta mot dem eller inte, åtminstone inte utan en genomgång av 

kriterierna, eller rättare sagt delar av dem. Utan kunskaper om var man befinner sig, vart 

man ska och utan att följa en fungerande väg till målet, är det svårt, för att inte säga 

omöjligt, att nå fram till slutdestinationen vilket i detta fall handlar om ett godkänt betyg 

eller högre i matematik. 
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Bilagor 

Bilaga A Samtyckesblankett 

Linnéuniversitetet, Växjö 

2013-04-21 

 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Kerstin Söderberg. Jag är student vid Linnéuniversitetet där jag studerar 

vid speciallärarprogrammet med inriktning mot matematikutveckling. Min handledare 

är Gunilla Nilsson vid Institutionen för matematikdidaktik på Linnéuniversitetet. Jag 

genomför en undersökning om hur elever i behov av särskilda utbildningsinsatser i 

matematik uppfattar arbetet med läroböcker i undervisningen, när det gäller möjligheten 

att nå kunskapskraven i matematik.  

 

Tack för att du väljer att delta i min undersökning. Innan vi börjar intervjun skulle jag 

vilja understryka att: 

 

 Ditt deltagande är helt frivilligt. 

 Du är fri att vägra att svara på vilken fråga som helst. 

 Du är fri att avbryta intervjun om och när du vill. 

 Du kan dra tillbaka det du sagt i intervjun inom en vecka efter det att vi gjort 

klart intervjun. 

 

Med ditt samtycke kommer intervjun att spelas in med hjälp av dator. Ingen utöver jag 

och min handledare kommer att lyssna på inspelingen i sin helhet. Korta delar av 

intervjun kan andra studenter i min studiegrupp komma att få ta del av. När intervjun 

har transkriberats, skrivits rent, kommer all information som skulle kunna leda till att du 

blir igenkänd att tas bort. Under inga som helst omständigheter kommer ditt namn eller 

information som skulle kunna leda till att du känns igen att publiceras i min rapport. 

Delar av intervjun kan komma att citeras i mitt arbete och i publikationen som det 

resulterar i dock utan att källan anges. 

 

 

Var snäll och skriv under nedan för att visa att du tagit del av denna information och 

samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Jag har tagit del av ovanstående och förstår vad det innebär att delta i denna studie samt 

godkänner att resultatet av intervjun får användas i ovanstående beskrivna sammanhang. 

 

 __________________________________________________    

Plats och datum 

 

 __________________________________________________    

Underskrift 

 

 ___________________________________________________     

Namnförtydligande  



  
 

III 

 

Bilaga B Intervjuguide 
 

Tycker ni att ni jobbat mycket i matematikboken på lektionerna? När gör/gör ni inte 

det? 

 

Om Ni får en matematikuppgift i boken – hur går du tillväga för att lösa den? 

Hur brukar du göra? Hur skulle du vilja göra? 

 

När det gäller att arbeta i matematikboken – vad tycker du om det? 

Har du alltid tyckt likadant? 

 

 Vill du berätta om hur matematiklektionerna såg ut när du gick på lågstadiet? 

 Hur de såg ut på mellanstadiet? 

 Hur de sett ut på högstadiet? 

 När du tänker på hur ni jobbat på de olika stadierna var tycker du har varit bra? 

 Vad har varit mindre bra? 

 När har du lärt dig som mest? 

 När har du lärt dig som minst?  

 

 

Vi har en mängd olika kunskapskrav i matematik: 
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och 

använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att 

formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss 

del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till 

problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.  

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i 

välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med 

hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven 

växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till 

varandra.  

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till 

sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, 

sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.  

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och 

använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska 

uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och 

följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt 

som till viss del för resonemangen framåt. 

 

 På vilket sätt tycker du lärarna arbetat för att du ska nå kunskapskraven? 

 Kan du berätta om något som har hindrat dig från att nå kunskapskraven? 

 

Om du fick önska fritt, hur skulle du vilja att din matteundervisning hade sett ut? 

 

Följdfrågor, utvikningar 

Ha mycket exempel 

Kan du berätta hur ni gjorde? 

Vad gjorde ni då? 

Vad tyckte du om det? 

 

Har de haft problem med matematiken hela tiden? 



  
 

IV 

 

Har det alltid varit svårt med boken? 

När ändrade sig? 

Vad berodde det på? 

 

Vilka områden är lättare/svårare än andra? 

Vilka moment är lättare/svårare? 
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