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Sammanfattning  
Syftet med undersökningen var att klarlägga om elever med särskilt stöd i matematik visste varför de fick 
särskild undervisning. Ett annat syfte var också att ta reda på barnens delaktighet i beslutet och vad de kände 
angående undervisningen och gruppindelningen. Undersökningen utgår från ett barns perspektiv därmed var 
ambitionen att barnens egna tankar och värderingar tydligt skulle komma fram. För att uppnå det syftet 
intervjuade vi sju barn i årskurs fyra. Vi utgick från tre frågeställningar: På vilket sätt har eleven varit delaktig 
i beslutet om särskilt stöd i matematikundervisning? På vilket sätt har eleven särskilt stöd i 
matematikundervisningen, enligt eleven själv? Vad känner eleven angående särskilt stöd? Vi använde oss av 
en kvalitativ forskningsansats med observationer och semistrukturerade intervjuer. Vi bearbetade intervjuerna 
utifrån de tre frågeställningarna. Resultatet blev sex stycken kategorier dessa är: ingen delaktighet, osäkerhet, 
stress, arbetsro, utmaning och självförtroende. Den första frågan handlar om att vara delaktig vid beslut om att 
vara i den lilla gruppen för att få särskilt stöd i matematik. Det visade sig att samtliga elever inte varit 
delaktiga vid beslutet. Den andra frågan handlar om elevens egen uppfattning om anledningar till varför den 
var placerad i den lilla gruppen. Samtliga elever hade olika tolkningar. Den tredje frågan handlar om elevens 
känslor angående att ha särskilt stöd i matematik. Någon elev kände att den lilla gruppen medförde arbetsro då 
ljudnivån blev lägre med färre elever. Några elever kände hjälplöshet då fröken inte hann med att hjälpa alla. 
Då läraren lät eleven hoppa över de uppgifter den redan kunde kände eleven att den fick en lagom utmaning. 
De flesta barn som intervjuades hade en positiv självkänsla när det gällde matematik. Barnen själva ansåg sig 
vara duktiga på matematik. 
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1 Inledning  
Barn i matematiksvårigheter1 är ett av de dilemman vi lärare ofta stöter på. Lärare kan i 

många situationer känna sig hjälplösa när det gäller att hjälpa dessa elever, hur ska man gå till 

väga och hur hjälper man barnet bäst? Detta har mynnat ut i en vilja att lära oss mer om 

matematiksvårigheter och barnen som befinner sig där.  

 

En undersökning på grundskolebarn i USA som utfördes redan på 1980-talet visade att 6,4 % 

av de undersökta barnen hade svårigheter med matematiken, jämfört med 4,9 % som hade 

problem med läsningen. Siffror från senare undersökningar visar på ungefär samma siffror. 

Gruppen barn i matematiksvårigheter kan alltså vara större än den med lässvårigheter. Det är 

möjligt då matematiken kräver många olika förmågor för att fungera.2

 

Vi började intressera oss för barn i matematiksvårigheter då vi under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) kom i kontakt med dessa barn. Det vi noterade var att 

matematiksvårigheterna varierade men att stödundervisningen på många sätt var lika. Ofta 

gick eleverna till en mindre grupp och räknade. Läraren var ofta ensam med eleverna men det 

kunde även finnas en annan vuxen med, med eller utan specialkompetens. Många gånger satt 

eleverna i ett mindre klassrum och de använde sig av samma skolmaterial som övriga elever 

men på en enklare nivå. Eleverna i de här grupperna uttryckte ofta att matematik var svårt och 

inte roligt. Många såg det som ett skolämne de inte hade någon användning av.  

 

Att utföra en undersökning om vad barnen själva tycker om att befinna sig i 

matematiksvårigheter och allt vad det innebär för självkänslan, extra tid till att träna 

matematik, andra typer av uppgifter och byte av arbetsgrupp, det kändes viktigt. Det finns 

mycket skrivet om olika utredningar för att fastställa vari matematikproblemet ligger likaså 

när det gäller vilka åtgärder som bör sättas in. Typen av lösningar varierar med tiden, nya 

idéer kommer fram, gamla idéer försvinner eller dyker upp igen. I dessa diskussioner 

förekommer endast korta stycken där barnens egna upplevelser av sin situation tas upp.  

 

                                                 
1 Vi anser inte att barnen har matematiksvårigheter då matematiksvårigheter inte är att betrakta som en kronisk 
sjukdom, utan en process där barnen med hjälp och stöttning kan ta sig ur svårigheten. Med den motiveringen 
kommer studien hädanefter att använda begreppet barn i matematiksvårigheter. 
 
2 Badian, N.A. (1983). The personal- and social characteristics of children with poor mathematical computation 
skills. Journal of Learning Disabilities, 16, sid 154-157.  
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Barnens egna tankar och åsikter om sin skolgång tas upp i FN: s konvention om barnens 

rättigheter som Sverige skrev under år 1990. Där står det att den statliga verksamheten och 

myndigheter har skyldighet att se till att konventionen efterlevs och där står bland annat att 

delaktighet för barn är viktigt.  

 

 

Det är viktigt att understryka att barnperspektivet inte enbart är relevant inom 
traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och 
socialtjänst. 3

 

 

Delaktighet nämns även i Barnkonventionen.  

 

 

Delaktighet är viktigt. 
Barns och ungas inflytande och delaktighet är en viktig del av arbetet med att införa ett 
barnperspektiv i verksamheten. Oavsett uppgift och verksamhet har statliga myndigheter 
en framträdande roll i arbetet med att realisera barns och ungas rätt att komma till tals i 
frågor som rör dem. Självklart är det viktigt att barn och unga får ett reellt inflytande. De 
får inte användas som ”dekoration” eller som PR-redskap för beslutsfattare.  
Tänk på att underlaget för beslutsfattandet alltid blir bättre om de barn som berörs av 
beslutet får komma till tals! 4

 

 

Hur kommer det sig att barnperspektivet är så undantaget när det trots allt är barnets bästa 

som enligt Barnkonventionen ska sättas främst? Barnens delaktighet i frågor som berör de 

själva ska vara en viktig del i allt arbete inom de statliga myndigheterna i Sverige enligt 

Barnkonventionen. Dessutom står det i Skollagen, 

 

 

1 § Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och 
färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i 
samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i 
gymnasieskolan. 

 
Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. 

 

                                                 
3 http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=61 
4 http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=57 
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2 § Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 
Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter 
deras ålder och mognad.5

 
 

Genom att belysa barns perspektiv inom matematiksvårigheter ute i verksamheten hoppas vi 

kunna bidra med ytterligare kunskap för pedagoger och övriga som är intresserade av den 

pedagogiska verksamheten. 

 

Våren 2006 utförde vi en pilotundersökning, där vi intervjuade barn i matematiksvårigheter 

som då gick till liten grupp och hade matematik. Barnen som intervjuades var från två olika 

skolor och var alla 12 år. En skola var kommunal och en var friskola. Vi ville genom våra 

intervjuer ta reda på barnens känslor inför den lilla gruppen och deras delaktighet i beslutet att 

gå i en liten grupp. Resultatet av pilotundersökningen visade att större delen av de barn som 

intervjuades inte hade vetskap om att de var i matematiksvårigheter. De hade heller ingen 

kännedom om syftet med stödundervisningen eller vad målet var.  

 

2 Syfte och frågeställning  
Pilotundersökningen ledde till att vi vill försöka se om det fanns ett samband mellan elevens 

egenkännedom om sina matematiksvårigheter, delaktighet i beslut om åtgärd och känslor 

inför matematikundervisningen. 

 

Syftet med denna kvalitativa undersökning var att försöka klarlägga om elever med särskilt 

stöd i matematik vet varför de får särskild undervisning. Ett annat syfte var också att ta reda 

på barnens delaktighet i beslutet och vad de kände angående undervisningen och 

gruppindelningen. Undersökningen utgår från ett barns perspektiv därmed är ambitionen att 

barnens egna tankar och värderingar tydligt ska framkomma. 

Frågeställningarna blev härmed följande: 
 

• På vilket sätt har eleven varit delaktig i beslutet om särskilt stöd i 

matematikundervisning? 

• Varför har eleven särskilt stöd i matematikundervisningen, enligt eleven själv? 

• Vad känner eleven angående särskilt stöd? 

                                                 
5 Lärarförbundet(2006), Lärarens handbok: skollagen, läroplaner, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention. 
Stockholm. Lärarförbundet 
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3 Bakgrund 
Här beskrivs den icke empiriska delen av undersökningen med en teoretisk bakgrund och 

tidigare forskning inom området stödundervisning i matematik och barns perspektiv.  

 

3.1 Vad är matematik?  
Matematik handlar om logik och problemlösning men också om tankemönster. Matematiken 

ställer stora krav på olika kognitiva färdigheter och är en viktig del av livet. Vi beräknar olika 

saker, systematiserar och fattar beslut. Adler6 beskriver en av de avgörande förmågorna för att 

förstå matematiken. ”Först av allt krävs en säker antalsuppfattning och insikt om på vilket sätt 

siffror och tal utgör symboler som ersätter den konkreta verkligheten.”7

 

I skolan är matematiken ofta en grund för bedömning om man är begåvad eller inte, är man 

bra på matematik är det samma sak som att man är smart och tvärtom.8 Detta i sin tur 

påverkar barnets självförtroende och självkänsla. Många i matematiksvårigheter känner sig 

missförstådda.9

 

Matematiken är enligt Adler uppdelad i 16 byggstenar10  vilka fungerar som redskap för att 

förstå och arbeta med matematiken, på samma sätt som en hantverkare behöver sina verktyg 

för att kunna arbeta. En elevs matematiksvårigheter kan infalla på en eller flera av dessa 

byggstenar enligt Adler11. Detta medför en komplexitet i bedömningen av en elevs 

matematiksvårigheter och påverkar på vilket sätt en elev behöver särskilt stöd i matematik. 

 

3.2 Arbetsminne  
Arbetsminnet kan bara ta ett begränsat antal uppgifter i taget och det är därför viktigt att 

enklare uträkningar mekaniseras och lagras i långtidsminnet för att inte överbelasta 

arbetsminnet.12 Ibland hänvisas till bristen på arbetsminne som en bidragande orsak till att ett 

barn kan befinna sig i matematiksvårigheter. Mer komplicerade uppgifter kräver uträkningar i 
                                                 
6 Adler, Björn (2001)Vad är dyskalkyli? Höllviken NU förlag. 
7 Adler,B (2001) sid. 15 
8 Samuelsson, Joakim (2005) Lärarstudenters erfarenheter av matematikundervisningen. Linköping. Linköpings 
Universitet. 
9 Adler,B (2001) 
10 Bilaga 1 
11 Adler,B (2001) 
12 Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo. (2002) Baskunskaper i matematik. Lund. Studentlitteratur. 
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många steg och det säger sig självt att har eleven svårt med arbetsminnet ökar tidsåtgången 

vid uträkningarna.13  

 

3.3 Undervisningens problematik  
Svårigheten med undervisningens planering är försöka specificera barnets 

matematiksvårigheter. Detta för att nå kärnan av problemet då alla barn är individer och deras 

svårigheter oftast är väldigt specifika för just dem själva, dvs. det finns inte två lika 

svårigheter och därmed inte två lika lösningar.14    

 

Barnet kan på grund av matematiksvårigheter påverkas i vardagen på så sätt att barnet 

behöver mer stöd och hjälp då det kan ha svårt att planera aktiviteter och umgänge med 

kompisar. De övar ofta extra både i skolan och hemma vilket gör att de många gånger blir 

trötta på matematiken. Då orken tagit slut kan barnet få humörsvängningar som kan vara 

jobbiga att hantera hemma då föräldrarna påminner om läxläsning. Det kan vara så att barnet 

är tyst i skolan men släpper ut all sin frustration hemma.15  

 

Ordet övning/träning kan för många elever i skolan kännas jobbigt och tråkigt. Ofta är det 

målet med träningen som känns diffust och ibland väldigt långt borta. Ordet träning blir mer 

acceptabelt när begreppet befinner sig inom idrottens ramar. Inom sporten är det mer 

självklart att det krävs träning för att nå sina mål.16  

 

Inom idrotten finns kanske inte samma press på resultat som inom skolan och som lärare har 

man kanske stor fokus på att lära ut så mycket som möjligt på kortast tid. Kanske anses då att 

tiden för att ha roligt inte finns tillgänglig. Träning som ska fungera måste vara intressant och 

stimulerande. Det måste även för eleven finnas ett klart och tydligt mål att sträva efter.17

 

Många människor hyser blandade känslor inför matematiken. Anledningen till detta tror 

Adler18 kan bero på att det finns brister i den pedagogiska inriktningen. Upplägget på 

undervisningen kanske inte har varit tillräckligt lustfylld eller spännande. Han menar att det 

                                                 
13 Sjöberg,Gunnar (2006).Om det inte är Dyskalkyli– Vad är det då? Umeå Universitet 
14 Adler,B (2001) 
15 Ljungblad,Ann-Louise. (2003). Att räkna med barn. Varberg. Argument Förlag AB 
16 Löwing, ,M & Kilborn,W (2003) Huvudräkning en inkörsport till matematiken. Lund. Studentlitteratur 
17 Ibid. 
18 Adler,B (2001) 
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kan bero på att barnen inte har kunnat koppla nyttigheten av ämnet till den verklighet som 

finns runtomkring dem.19

 

Matematikens grundstenar utvecklas samtidigt med barnets mentala utveckling under barnens 

uppväxt. Om läraren vid en tidig början i matematikundervisningen tar till vara på det 

eleverna kan och börjar på deras nivå kan det vara ett sätt att göra eleverna intresserade av 

ämnet. På så sätt kan läraren undvika att många hamnar i svårigheter på grund av att det blir 

komplext och tråkigt. Läraren bör även ge eleverna olika verktyg för att klara matematiken.20  

 

Det är viktigt att samtala om hur man löser olika matematiska uppgifter för att eleverna ska se 

att det finns fler sätt att göra det på. Eleverna blir därmed mer flexibla och benägna att pröva 

sig fram och därmed förkasta sätt som inte visade sig vara så bra. Detta är viktigt att ha med 

sig i livet då vi inte kan titta längst bak i ett facit och hitta det ”rätta svaret” anser Adler21. 

 

 

3.3.1 Nivågruppering  
Ett syfte med att göra nivågrupperingar är att i större utsträckning kunna få homogena 

grupper. I de homogena grupperna har läraren förhoppningsvis större förutsättning att möta 

varje elev där den befinner sig kunskapsmässigt då kunskapsspridningen inom gruppen antas 

vara mindre. Grupperna kan vara konstanta en hel termin eller förändras beroende på hur 

behoven hos eleverna varierar.22

 

Skolor idag skapar olika nivågrupperingar för att på så sätt individanpassa skolan. Det kan 

vara en tolkning av den senaste läroplan Lpo 94 där den individuella skolgången ska stödjas. I 

den förra läroplanen Lgr 80 finns en skrivelse som kunde tolkas att det var förbud mot att göra 

grupperingar i skolan, förutom den som var gjord genom att eleverna var i olika klasser 

beroende på ålder. I Lgr 80 är texten otydligt skriven vilket innebär att den är svårtolkad.23 

                                                 
19 Adler,B (2001) 
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Taube, Karin( 2002) Läsinlärning och självförtroende- psykologiska teorier, empiriska undersökningar och 
pedagogiska konsekvenser,Stockholm, Prisma 
23 Wallby,Karin &Carlsson,Synnöve &Nyström, Peter (2001) Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med 
fokus på matematikundervisning.Stockholm, Skolverket 
 

6 



”Skolan måste därför undvika att sådana grupperingar blir bestående under en längre tid och 

blir identiska i mer än ett ämne. Som en absolut längsta tidsgräns gäller en termin.”24

 

Innan Lpo 94 kunde eleverna själva välja allmän– eller särskild kurs i matematik, en 

kursuppdelning som staten bestämt. När Lpo 94 infördes blev det upp till lärarna i skolan att 

organisera undervisningen för eleverna.25 Nivågruppering har använts flitigast i 

organisatoriska åtgärder för att försöka uppnå individualisering. Eleverna har delats in i 

snabba eller långsamma grupper beroende på förkunskaper och studieförmåga, så kallad 

hastighetsindividualisering.  Anpassning av själva abstraktionsnivån där innehållet anpassas 

efter elevens förkunskaper och förmåga att lära sig, förekommer väldigt sällan.  Läraren bör 

kunna anpassa materialet så att alla elever kan arbeta sida vid sida inom ett område och även 

få kunskap om olika sätt att tänka. För de elever som nått målen finns uppnåendemål att sträva 

mot och det kan göras på olika nivåer.26  

 

Det finns forskning som visar på ytterligare negativa sidor med nivågruppering. En nackdel 

kan vara att eleven av misstag hamnar i fel grupp då gränsen mellan olika grupper kan vara 

diffus. Det kan också vara så att eleven utifrån sina behov passar in i fler grupper än en. 

Ytterligare ett problem kan uppstå där bytet mellan de olika grupperna försvåras då olika 

arbetssätt eventuellt medför att elevernas metoder vid problemlösning skiljer sig alltför 

mycket. Följden kan vara att eleven får svårt att byta till den bättre gruppen då den gruppen 

förmodligen har arbetat på i ett högre tempo och därmed skiljer sig alltför mycket åt i nivå. 

Dessutom har eleven i matematiksvårigheter ofta koncentrerat sig på ett fåtal 

uträkningsmetoder och då hoppa in i en grupp där eleverna lärt sig fler metoder kräver en hel 

del av både eleven och läraren för att eleven inte ska känna sig otillräcklig.27

 

Det har även diskuterats om lärare till nivågrupperade elever ibland har för låga förväntningar 

på eleverna. Det kan medföra att elever inte får uppgifter där de behöver göra sitt yttersta för 

att lyckas och därmed inte utvecklar sina kunskaper maximalt. Naturligtvis behöver även 

svaga elever utmaningar för att förbli kreativa och framåtgående. Ytterligare en risk med 

nivågruppering är att läraren själv arbetar utifrån att gruppen är homogen. Detta då även en 

                                                 
24 Lgr 80, sid.46 
25 Engström, Arne. (2003). Specialpedagogiska frågeställningar i matematik. Pedagogiska institutet. Örebro 
Universitet. 
26 Löwing,M & Kilborn,W. (2002)  
27 Löwing,M & Kilborn,W. (2003) 
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nivågrupperad grupp indelad efter individers behov blir heterogen då behoven är olika hos 

olika individer.28

 

Sedan finns forskning som visar att nivågruppering inte alls har någon effekt så länge man 

inte förändrar den traditionella undervisningen. Förändras inte undervisningsmetoden kan 

man organisera om hur mycket som helst utan att det sker någon förändring i elevernas 

studieresultat. Däremot finns det forskning som visar att elever som samarbetar i mindre 

heterogena grupper där de hjälper och får stöd av varandra har haft positiva resultat.  

Undervisningen bör alltså förändras på så sätt att eleverna får ta ett större ansvar för sitt 

lärande tillsammans med klasskamraterna i en gruppering som skett utifrån intresse inom ett 

läroområde.29

 

3.3.2 Undervisningsmiljö i matematik 
Barnen i skolan är beroende av lärare och sina kamrater. En lugn, harmonisk och positiv 

klassrumsmiljö ökar möjligheterna för lärandet.30

 

Arbetsro är viktigt tycker barn i skolan. Orsaker till att arbetsron inte alltid är den bästa, kan 

bero på de stora undervisningsgrupper som finns i skolan i dag, tror elever som intervjuas av 

Sjöberg.31 En annan orsak tros vara att elever i ett klassrum oftast frågar kompisen om hjälp 

före läraren. Detta gör att ljudnivån många gånger blir hög. Det finns tidigare forskning som 

visar att dålig arbetsro inverkar negativt på undervisningsresultatet och att matematiken pekas 

ut som det mest drabbade ämnet.32

 

Det finns ett genusperspektiv på arbetsro. Undersökningar visar att arbetsro är viktigare för 

tjejer än för killar i alla åldrar.33Varannan lärare ute i skolorna anser att det är dålig arbetsro 

på varje eller någon enstaka lektion varje dag. I ämnet matematik har både lärare och elever 

uttryckt att det är stökigt och mycket oljud.34

 

                                                 
28 Wallby, K & Carlsson, S & Nyström, P (2001)  
29 Engström, A. (2003) 
30 Taube, Karin. (2002)  
31 Sjöberg (2006) 
32 Ibid 
33 Sjöberg (2006) 
34 Skolverket(2006)Lusten och möjligheten om lärarens betydande arbetssituation och  förutsättningar, 
Stockholm, Skolverket 
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3.4 Vad känner elever i matematiksvårigheter angående 
undervisningen?  
En undersökning utförd av Sahlin35 om hur barn som fått specialundervisning eller särskilt 

material i matematik känner sig som individer angående dennes problematik genomfördes 

1993. Resultatet som framkom varierade beroende på om eleven fått individuell hjälp eller 

stannat kvar i klassen och jobbat på i egen takt. Det visade sig att de elever som var kvar i 

klassen och kämpade på i eget tempo under högstadiet fått arbeta med för svåra uppgifter 

inom matematiken. Eleverna anser att det har medfört en känsla av att vara svag i ämnet och 

att de trodde att läraren ansåg att de var svaga och en belastning att arbeta tillsammans med. 

Barnen kände även att de har svårt att klara vissa situationer i det vardagliga livet som på 

något sätt innehåller matematik.36   

 

De elever som fått specialundervisning eller ett annat material i matematiken kände väldigt 

olika inför sina svårigheter. En del kände att hjälpen inte varit tillräckligt djupgående medan 

andra ansåg att det varit en frizon i skolan där de kunnat fråga dumma frågor utan att känna 

sig utlämnade. 37

 

Elever som har blivit tillfrågade upplevde att de själva kunnat anstränga sig mer genom att be 

om hjälp oftare och försöka mer själva utan att ge upp direkt. De ansåg även att det många 

gånger berodde på materialet att matematiken var svår och komplex.38

 

Många elever i matematiksvårigheter känner eller har känt sig missförstådda och speciella 

under sina skolår. Till slut orkar eleverna inte längre och slutar gå på lektionerna för att den 

anser att den inte har något där att göra.39  

 

Många av dem Adler träffat i vuxen ålder tycker att det är roligt med matematik och de 

känner att matematiken faktiskt har en betydande roll i livet och att den är viktig att kunna. 

Det är inte förrän i vuxen ålder som de har kunnat sätta alla olika byggstenar på plats och då 

kunnat få ut något av matematiken.40  

                                                 
35Sahlin,Björn. (1997) Matematiksvårigheter och svårigheter när det gäller koncentration i grundskolan. 
Stockholm, Skolverket  
36 Ibid 
37 Adler,B (2001) 
38 Ibid 
39 Adler,B(2001) 
40 Ibid 
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3.5 Barns självkänsla  
Människan föds med ett intresse att vilja förstå omvärlden. Människan har redan som liten en 

inbyggd egenskap att värdera sig själv på ett positivt sätt. Få misslyckanden krävs för att 

skydda den positiva självbilden så länge som möjligt. Skolan kan bidra med detta genom att 

ge barnet individuella uppgifter som är anpassade för dess kunskapsnivå.41

 

Undersökningar har visat att barn med en positiv självbild inte alltid är högpresterande i 

skolan. Medan de med en negativ självbild väldigt ofta är lågpresterande. Höga prestationer 

ger en positiv självbild medan låga prestationer gör tvärtom. Undersökningar har också visat 

att en positiv självkänsla inte räcker för att barnet ska vara högpresterande. Det som fattas är 

förmågan och i vissa fall viljan att använda de kunskaper som finns.42 ”Detta medför att vi 

bör arbeta för att undvika att elever utvecklar en negativ självbild, men vi får inte förvänta oss 

att en positiv självbild automatiskt medför höga prestationer.”43

 

3.6 Delaktighet 
Barns rätt till delaktighet i sin egen skolgång tas upp i skollagen44 och nivån på delaktigheten 

diskuteras i skolan. Hur pedagogerna ska arbeta med delaktighet i skolan ska finnas med i 

skolans planer.   

 

Med delaktighet i skolan menas att barnen är med och bestämmer över sin skolsituation. 

Barnen ska vara med i beslut som angår dem själva till exempel extra matematik eller annat 

material. Barnen ska genom att vara delaktiga bli behandlade med samma respekt som en 

vuxen. Vuxna i barnens liv måste ha tillit och förvänta sig att barnen klarar av att fatta egna 

beslut och även följa dessa. Barnen har dock alltid rätt att få handledning i sina beslut av en 

vuxen. Om barnen är delaktiga i skolan sker ett viktigt utbyte mellan dem själva och de 

vuxna. Vuxna lär sig att lyssna och förstå barnen på ett djupare och mer ingående sätt. Barnen 

lär sig att ta plats och även att påverka sin egen situation i samhället. 45

 

                                                 
41 Taube, K( 2002) 
42 Ibid 
43 Taube, K(2002).sid  97 
44 http://www.skolverket.se/sb/d/777#paragraphAnchor1 
45 Pramling Samuelsson, Inger och Sheridan, Sonja, Delaktighet som värdering och pedagogik Pedagogisk 
forskning i Sverige.2003(årgång 8). Nr 1-2.s. 71 
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3.7 Barn och stress  
Vad bidrar till att så många barn i dagens samhälle är stressade? En av orsakerna som 

framkommit i tidigare undersökningar är att barnen själva inte har kontroll över sin situation i 

skola, hemmet eller på fritiden. I de flesta situationer är det andra människor som ställer olika 

krav på barnet, vilket barnet kan känna är svårt att leva upp till. Kraven kanske eskalerar och 

barnet känner sig stressad.46

 

Vilka konsekvenser medför stress för barnet? Den största konsekvensen är fysisk och visar sig 

genom huvudvärk eller magont. En del barn har även vid stressade situationer uppfattats som 

väldigt okoncentrerade.47 Matematik är det ämne som skapar mest stress hos barn i behov av 

särskilt stöd. Det finns elever som under matematiklektion vid ett misslyckande drabbas av 

fysiska besvär som huvudvärk eller illamående.48

 

Stress i samband med matematik är något som börjar uppmärksammas runt om i världen. 

Förmodligen beror sambandet på att matematik är ett ämne i skolan som förknippas med hög 

prestige.49 Det är dessutom ett ämne eleverna har höga krav att uppnå godkänt i, då det är ett 

av de tre basämnena.50 Matematik är en del i de nationella proven eleverna skriver i år fem 

och nio. 

 

3.8 Barns perspektiv 
Är det möjligt att göra en studie och faktiskt förstå ett barn ur ett barns perspektiv?51 Att 

studera barn ur ett barns perspektiv innebär att barnet själv har berättat om vad den upplevt 

och vilka erfarenheter den har. Barnet har också berättat om sina känslor och funderingar 

kring sina upplevelser.52 Barnet har själv informerat om sina upplevelser och det är sedan 

uppgiftstagarens förmåga att kunna sätta sig in i ett barnperspektiv som avgör om studien 

lyckas förmedla ett barns perspektiv.   

 

 

                                                 
46 Währborg, Peter. (2006). Stress hos barn orsaker och konsekvenser. BRIS-tidningen, nr5/2003, 
47 Ibid 
48 Sjöberg,G (2006) 
49 Ibid 
50 Basämnen är svenska, engelska och matematik, de ämnen som eleven måste ha minst godkänt i för att kunna 
söka till gymnasiet. 
51 Definition barns perspektiv, ”det som visar sig för barnet”, barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för 
mening. 
52 Pramling Samuelsson, I och Sheridan, S (2003) 
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Det är ett stort ansvar när en forskare väljer att studera barn. Barnet har inte så stor erfarenhet 

och har därmed en sämre möjlighet att förstå vad studien kan komma att innebära. Barnet är i 

en utsatt position och har kanske svårt att försvara sin integritet och få fram sina upplevelser 

på ett sätt så att forskaren tolkar dem så som barnet menat. Det är viktigt att forskaren 

verkligen visar respekt för barnet genom att vara lyhörd och visa omtanke. Det gäller hela 

vägen från insamlandet av material, till sammanställning och till sist offentliggörandet. Barnet 

har också samma rätt som vuxna att få ta del av information som sekretess, frivillighet och 

vad som händer med materialet efter studien.53

 

 

Forskaren måste kunna närma sig barnet både fysiskt och psykiskt, det kan vara genom att 

studera barnet i dess miljö och försöka sätta sig in i dess situation. Det tar tid och kräver att 

forskaren vågar närma sig då det innebär att den riskerar att lämna ut sig själv till barnet. 54

 

 

4 Metod 
Här presenteras studiens undersökningsmetod, urval, bortfall och genomförande. En 

diskussion förs även gällande etiken och problematiken kring undersökningen. 

 

4.1 Val av metod  
Studien utgår från en kvalitativ undersökningsmetod där observationer har åtföljts av 

semistrukturerade intervjuer. Det är en intervjumetod där frågorna är relativt öppna och inte 

ställs i en fast ordning. Frågorna följs upp med Hur menar du?, Varför då?, Kan du förklara?. 

Forskaren söker intervjupersonens uppfattning om ett fenomen, i den här undersökningen 

gällande elevens upplevelser och känslor beträffande särskilt stöd i matematik. Det är också 

av vikt att förlägga intervjun på en för eleven bekant plats, gärna i samma lokal som eleven 

normalt har matematik.55

 

Då studien söker karaktären och egenskaperna hos det som studeras, det vill säga vad barn 

upplever och känner angående särskilt stöd i matematik, lämpar sig den kvalitativa 
                                                 
53  Pramling Samuelsson, I och Sheridan, S (2003) 
54 Johansson, Eva. Att närma sig barns perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige.2003 (årgång 8). Nr 1-2.s. 42-
57  
55 Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt. (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund. Studentlitteratur 
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forskningsmetoden bäst. Den kvalitativa forskningen har sitt ursprung i den humanistiska 

vetenskapen.56 Tolka och förstå resultaten av forskningen är innebörden av den kvalitativa 

ansatsen. Undersökningens datainsamling skedde genom öppna observationer och 

semistrukturerade intervjuer då det anses som lämpligt angreppssätt inom den kvalitativa 

forskningen. Efter insamlandet av data utformades kategorier utifrån studiens frågeställningar. 

 

Studien har utgått från ett barns perspektiv genom att barnen först observerades för på så sätt 

skapades närhet och en gemensam utgångspunkt. Därefter intervjuades barnen och sedan 

bearbetades och tolkades deras svar. Frågorna57 ställdes med utgångspunkt att försöka få fram 

elevens egen uppfattning om sin situation. Syftet har inte varit att ta reda på någon sanning 

om verkligheten utan elevens uppfattning var subjektiv och därmed sann för den själv. 

 

4.2 Urval 
Skolan där undersökningen utfördes ligger i ett mindre samhälle med drygt 5000 invånare där 

de flesta arbetar för kommunen antingen i samhället eller i den närbelägna större orten. 

Skolan är en 4–9 skola. År 4–6 arbetar man med klasslärarsystem för att från år 7–9 övergå 

till ämneslärarsystem. Skolan består av ungefär 460 elever och 57 personal. År 4–6 består av 

nio klasser och år 7–9 av tio klasser där klasstorlekarna varierar mellan 20–30 elever.  

 

De barn som intervjuades var alla barn i år 4. Pedagogerna på skolan nivågrupperade barnen i 

matematiken efter elevernas kunskaper. Det fanns en grupp där eleverna var duktiga, två 

grupper där nivån var medel och en grupp där de barn som var i matematiksvårigheter fanns. 

Undersökningen utfördes på gruppen i matematiksvårigheter och ingen av eleverna hade ett 

utarbetat åtgärdsprogram. De var placerade i gruppen då de av varierande orsaker arbetade i 

ett långsammare tempo. 

 

Samtliga 14 barn i gruppen (6 pojkar, 10 flickor) fick med sig ett brev hem till målsman för 

godkännande av intervju. I brevet informerades målsman att alla barn avidentifierades efter 

intervjun. I gruppen var könsfördelningen något ojämn då det var 62 % flickor och 38 % 

pojkar. Vi ansåg dock att förmodligen skulle inte alla önska delta i undersökningen och 

kanske skulle då könsfördelningen bli jämnare. 

                                                 
56 Vetenskap som studerar människan och hennes situation. Sökord humanvetenskap. Norstedts ordbok. 
57 Bilaga 2 
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4.2.1 Bortfall 
Ett barns (pojke) målsmän nekade till barnets deltagande i undersökningen. Ett barn (pojke) 

nekade själv till att delta. Tre barn (2 pojkar, 1 flicka) lämnade aldrig tillbaks svarstalongen 

och kunde därmed inte delta i undersökningen. De tre svarade att de glömt lappen. Positivt 

svar kom från nio barn (2 pojkar, 7 flickor). Under de två dagarna då intervjuerna utfördes var 

två flickor sjuka vilket slutligen medförde att sju barn intervjuades (2 pojkar 29 %, 5 flickor 

71 %).  Undersökningen kunde därmed inte utföras på ett likt antal pojkar som flickor då det 

var drygt dubbelt så många flickor som pojkar. Hur det påverkade undersökningen är svårt att 

visa.  

 

4.3 Genomförande 
Under genomförande visas hur observationerna och intervjuerna har gått till väga och etiken 

och problematiken med dessa. 

4.3.1 Observationer/Intervjuer 
Studien började med två observationstillfällen i gruppen i matematiksvårigheter. Syftet var att 

på så sätt få fram lämpliga frågor och skapa närhet och en gemensam utgångspunkt inför 

elevintervjuerna. Erfarenheten från pilotstudien var att det är svårt att ställa frågor som ger 

svar på det som undersöks. Vid observationstillfällena var vi båda med då fler observatörer 

ökar tillförlitligheten och anses vara en bra metod vid fältarbeten.58 Observationerna 

medförde att vi fick en möjlighet att lära känna barnen lite och gav även en insikt i deras 

vardag och situation i skolan. 

 

Att börja med observationer underlättade kontakten med barnen vid intervjuerna. Vid 

intervjuerna kunde vi börja med att prata om det vi observerat, något eleven kände till och 

hade varit med om, en gemensam upplevelse. Intervjun blev då mer som ett samtal vilket 

många gånger kan kännas mer avslappnat för både intervjuaren och den intervjuade. Under en 

intervju är det viktigt att ge barnet tid att fundera på ämnet och frågan det samtalas om. Får 

barnet tid att fundera över situationen blir resultatet av samtalet mer innehållsrikt och 

                                                 
58 Svensson, P-G & Starrin,B (1996). 
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utvecklande. Den som intervjuar måste även vara medveten om att som vuxen och intervjuare 

har denne en stark maktposition gentemot barnet. 59   

 

Vid den här undersökningens inspelade intervjuer var vi med båda två. En som intervjuade 

eleven och en som förde anteckningar om sådant som eventuellt inte skulle kunna uppfattas 

på inspelningen. Intervjuer där barnet är enskilt lämpar sig bäst då man söker det enskilda 

barnets tankar. Att vara två vid intervjutillfällena var något som noga övervägdes då 

maktpositionen från oss vuxna skulle kunna påverka resultatet av intervjun negativt. Då den 

positiva effekten ansågs överväga utfördes observations- och intervjutillfällena av två vuxna. 

 

4.3.2 Problematik 
När den kvalitativa metoden kritiseras är det ofta för att den betraktas alltför subjektiv. 

Kritikerna anser att resultatet påverkas i alltför stor utsträckning av forskaren då det är den 

som tolkat materialet.60 Dessutom är det ofta ett relativt lågt antal personer som undersöks 

vilket försvårar en generalisering som forskning ofta vill utgå från att kunna göra.  

 

Det finns inte mycket skrivet ur ett barns perspektiv och efter pilotstudien som genomfördes 

tidigare under året kan en viss förståelse till varför finnas, vilket motiveras här. Att medge att 

vi försökt är att erkänna problematiken med att utgå från ett barns perspektiv när vi som 

forskar själva är vuxna. Naturligtvis har vi varit barn också men har med åren samlat på oss 

erfarenheter och värderingar som påverkar vår tolkning av vad barnen uttrycker i tal- och 

kroppsspråk.  

 

Det kändes svårt att få kontakt med ett par av barnen under intervjun. Det kanske berodde på 

att barnen kände sig osäkra på vad vi ville med intervjun eller kanske inte egentligen ville 

prata om sina svårigheter i matematik. Det kanske hade varit lättare att få mer utförliga svar 

om något som eleverna var särskilt duktiga i? Det kan också vara så att barnen inte kände 

någon motivation att delta i undersökningen eller att de inte riktigt hade funderat på det vi 

frågade om och att det var helt nya tankar som dök upp och därför krävde lite eftertanke. 

 

                                                 
59 Doverborg Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid. (2000). Att förstå barns tankar. Stockholm, Liber. 
60 Stukát, Staffan.  (2005) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap .Lund, Studentlitteratur 
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Det är viktigt att försöka få eleven att känna sig trygg för att minska oron över att ”svara fel”, 

något som intervjuade ofta försöker undvika. Den intervjuade vill i många fall vara till lags.61 

Det kan vara en orsak till vissa elevers försiktiga svar, men det kan också vara så att de inte 

var vana att svara på frågor från vuxna där deras uppfattning, och inte någon eventuell 

sanning, var det som var intressant. Studien inriktar sig på elevens uppfattning och den kan 

aldrig vara fel då den är subjektiv. Det kanske hade varit värt att påminna barnen under 

intervjun om att undersökningen utgick från ett barns perspektiv och det därmed betydde att 

det var deras tankar och funderingar som var intressanta.  

 

De flesta barn verkade tycka att det var både roligt och lite speciellt att bli utvald till intervju. 

Det kanske gav en stund av enskild kontakt och uppmärksamhet från en vuxen, något som 

många barn uppskattar. Barn konkurrerar ofta om uppmärksamhet antingen från sina kamrater 

i skolan eller från syskon hemma.62  

 

Att det inte var fler än sju barn som intervjuades och att det var fler flickor än pojkar kan ha 

påverkat resultatet. Tyvärr medger inte tio veckor till en större undersökning men får ändå ses 

som representativ för en årskurs 4 i Sverige idag.  

 

4.3.3 Etik  
På CODEX63 hemsida för forskare och allmänhet finns information om anledningen till att 

forskningsetiska diskussioner startades. Forskningsetiken fick sin början i samband med andra 

världskrigets slut. Nazisternas fruktansvärda forskning på människor fick till följd att 

forskningens etiska sida kom att diskuteras och regler64 för forskning framarbetades.  

Forskaren tar ett ansvar för de människor han eller hon forskar på, både för deras 

välbefinnande och för den information om dem som samlas in.65   

 

                                                 
61 Doverborg, E & Pramling Samuelsson,I. (2000).  
62Ibid 
63 CODEX- regler och riktlinjer för forskning.  http://www.codex.vr.se/index.html (sökord Om Codex) 2006-12-
06 kl. 16.30 
64 http://www.codex.vr.se/oversikter/manniskor/manniskor.html (sökord Forskningsetiska regler) 2006-12-06  
kl.17. 48 
65 http://www.codex.vr.se/oversikter/manniskor/manniskor.html första stycket (sökord Forskning som involverar 
människor) 2006-12-06 kl. 18.41 
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De fyra kraven är informationskravet66, samtyckekravet67, konfidentialitetskravet68 och 

nyttjandekravet69. I allmänhet kan forskaren utgå från att all forskning där människor deltar 

ska de medverkande informeras om syftet med studien och deras samtycke att delta bör 

erhållas.  

 

Förberedelserna inför observationerna och intervjuerna innefattade ett informationsbrev hem 

till den utvalda elevgruppens vårdnadshavare. Detta då eleverna i undersökningsgruppen var 

under 15 år. En diskussion fördes huruvida undersökningen var av känslig natur och i det här 

fallet ansågs det kanske inte innebära så stor risk för det, men för säkerhets skull inhämtades 

ett medgivande av vårdnadshavare. I informationsbrevet fanns information om syftet med 

undersökningen, vilka som skulle bedriva den och vilka som skulle komma att ta del av 

undersökningsmaterialet. Vårdnadshavarna underättades även om att barnet skulle 

avidentifieras för att säkerhetsställa barnets anonymitet. Därefter kunde vårdnadshavarna ge 

sitt medgivande till sitt barns medverkan i undersökningen.  

 

4.4 Bearbetning och analys av data 
De bandade intervjuerna transkriberades först för att sedan läsas igenom ett antal gånger för 

att där med lära känna materialet. Studiens frågeställningar har varit utgångspunkt vid 

kategoriseringarna. Resultatet av intervjuerna har först delats upp i tre huvudrubriker utifrån 

de tre frågeställningar70 som studien utgått från. Därefter har kategorierna som 

utkristalliserats placerats under frågeställningarna för att på så sätt klargöra resultatet. 

Kategorierna som kom fram finns att läsa i resultatet som rubriker ingen delaktighet, 
                                                 
66 Vetenskapsrådet.(2002)  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Informationskravet: Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är 
frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 
aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.Stockholm (sid 7) 
67 Vetenskapsrådet.(2002)Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Samtyckeskravet: Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall 
bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år och 
undersökningen är av etiskt känslig karaktär)Stockholm (sid 9) 
68 Vetenskapsrådet. (2002)Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Konfidentialitetskravet: De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa 
konsekvenser för dem.Stockholm (sid 12) 
69 Vetenskapsrådet. (2002)Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Nyttjandekravet: I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 
otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och 
tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.Stockholm (sid 14) 
70Har eleven varit delaktig i beslutet om särskilt stöd i matematikundervisning? Varför har eleven särskilt stöd i 
matematikundervisningen, enligt eleven själv? Vad känner eleven angående särskilt stöd? 
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osäkerhet, stress, arbetsro, utmaning och självförtroende. Under varje kategori finns citat ur 

intervjuerna som visar barnens svar.  

 

5 Resultat 
Här presenteras resultatet kopplat till syftet och de tre frågeställningarna. Efter detta följer en 

sammanfattande text om resultatet. 

5.1 På vilket sätt har eleven varit delaktig i beslutet om särskilt stöd 
i matematik? 

5.1.1 Ingen delaktighet 
Barnen som deltog i denna undersökning gick vid tre tillfällen i veckan till en mindre grupp 

för att ha matematik. Ingen av eleverna som intervjuades hade enligt egen uppfattning varit 

delaktiga i beslutet angående detta. Elevexemplet nedan visar att denne vet inte vem som 

bestämt grupperingen. 

 

 

Vuxen: Vem bestämde vilka grupper ni skulle gå i? 
Elev 1: Vet inte  
Vuxen: Vet du varför dom är uppdelade så? 
Elev 1: Nä 
Vuxen: Nä ni är ju fyra olika grupper och så blandat från tre klasser, var du med och hjälpte till 

att bestämma vilken grupp du skulle gå i? 
Elev 1: Nej 
 
 
Denna elev menade att det var läraren som bestämt grupperna. 
 
 
Vuxen: Vem bestämde att du skulle gå i (namn lärare) grupp? 
Elev 2: Det var (namn lärare). 
Vuxen: Ja, var du med och bestämde då eller dina föräldrar, eller bestämde (namn lärare) det? 
Elev 2: Nej, det var (namn lärare). 
 
 
I nästa två elevexempel visste eleverna inte säkert vem som bestämt, men att läraren talade 

om vilken grupp de skulle gå till. 

Vuxen: Vem var det som bestämde att du skulle var i (namn lärare) grupp då? 
Elev 3: Det vet jag inte. 
Vuxen: Nej, var du med och fick bestämma det? 
Elev 3: Neeäe… 
Vuxen: …Nehe… 
Elev 3:  …dom bara, du ska var i den gruppen och  den den den den den 
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Vuxen: Var du med och bestämde vilken grupp du skulle vara med i? 
Elev 6: Nehe. 
Vuxen: Nej. 
Elev 6: Hon sa bara namnen och så skulle vi gå till det rummet. 
 
 
Följande tre exempel visar att eleverna inte varit delaktiga i beslutet. 
 
 
Vuxen: Hur blev det dom grupperna tror du? Vem är det som bestämde vilka grupper som du 

skulle vara med i? 
Elev 5: Jag vet inte. 
Vuxen: Nehe,har du funderat på det? 
Elev 5: Nej. 
Vuxen: Nej, fick du vara med…  
Elev 5: (skakar på huvudet) 
Vuxen: … nej , och bestämma. 
Elev 5: Nej. 
 
 

Vuxen: Dom här grupperna… 
Elev 7: …mm… 
Vuxen: …är uppdelade, var du med, vet du vem som bestämde hur grupperna skulle se ut? 
Elev 7: Nej 
Vuxen: Nej, var du med och, du går i (namn lärare) grupp… 
Elev 7: …mmm 
Vuxen: Var du med och bestämde då? 
Elev 7: Bestämde vadå? 
Vuxen: Att du skulle vara i (namn lärare) grupp? 
Elev 7: Nej. 
 
 
Vuxen: Vem var det som bestämde det? 
Elev 4: Det vet jag ingenting om. 
Vuxen: Var du med och bestämde? 
Elev 4: Nej. 
 
 

5.2 Varför har eleven särskilt stöd i matematikundervisningen, 
enligt eleven själv?  

5.2.1 Osäkerhet 
Eleverna har vid denna fråga visat osäkerhet inför varför de var i den lilla gruppen. Deras 

kroppsspråk tolkades som att förmodligen ingen av dem tänkt på varför grupperingarna såg ut 

som de gjorde. Här visas några exempel på varför eleverna trodde att de var i lilla gruppen. 
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Nedanstående elev menade att de som hade svårt för matematik också behövde ett 

långsammare tempo.  

 
 
Vuxen: Har du frågat? 
Elev 1: Nej, men de som har lite svårare för matte. 
Vuxen: Vad hände med dem? 
Elev 1: De som har svårare för matte kanske ska räkna lite saktare och så. 
 
 
I följande exempel trodde eleven att den var i lilla gruppen för att den behövde och kunde få 

mer hjälp där. 

 
 
Vuxen: Vet du varför du är i just den gruppen? 
Elev 5: Ehe kanske att jag behöver lite mera hjälp och så… 
Vuxen: …Mm, får ni mer hjälp i den gruppen? 
Elev 5: Mmm. 
 
 
Följande exempel visar att eleven antog att lärarna slumpvis plockat ut eleverna från 

klasslistorna för att bilda fyra matematikgrupper. 

 
Elev 2: Det var alla mattelärare som tog bara, de tog bara från klasslistan sen… 
Vuxen: …ja , och sen dela upp? 
Elev 2: Mmm 
Vuxen: Mmm, vet du varför du hamnade i just den gruppen? 
Elev 2: Nej. 
Vuxen: Nej, du har inte funderat på det? 
Elev 2: Nej 
 
 
Följande två elevexempel visar att de inte alls vet varför de var i lilla gruppen. 
 
 
Vuxen: Vet du varför du är i (namn lärare) grupp? 
Elev 3: Nej. 
 
 
Vuxen: Varför är du just i den gruppen då? 
Elev 6: Jag vet inte. 
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5.3 Vad känner eleven angående särskilt stöd? 

5.3.1 Arbetsro 
Elever kände att lilla gruppen gav arbetsro. Det fanns olika anledningar till det, en var att det 

var färre i gruppen en annan var att arbetstempot var lägre. Att inte vara en så stor grupp 

kunde innebära att det blev lugnare. 

 
 
Vuxen: Var fungerar det bäst då, i lilla gruppen eller på den här ap [arbets planering] tiden    

eller? 
Elev 2: Den lilla gruppen. 
Vuxen: Lilla gruppen, vad är det som är bäst då? 
Elev 2: Att det är så lugnt den lilla gruppen. 
 
 

Denna elev tyckte att det var skönt att tempot inte var för högt. 

 
 

Vuxen: Om du fick välja helt var skulle du vilja räkna matte då? 
Elev 1: I den lilla gruppen 
Vuxen:  I den lilla gruppen inte i helklassen? 
Elev 1: Nej 
Vuxen: Nej, vad bra, och varför vill du just jobba i den lilla gruppen? 
Elev 1: För att dom tar det inte lika fort,  det tar sin tid. 
 
 
Eleverna nämnde att de fick bäst arbetsro om de räknade själva, antingen i ett litet rum på 

skolan eller hemma eller hos en släkting. För många elever var det kanske svårt att 

koncentrera sig när det hände saker runt omkring. De kanske behövde avskärmning. Nästa 

elevexempel visar detta. 

 
 
Vuxen: Ibland så jobbar ju ni i helklassen, vilket är lättast och sitta, med (namn lärare)
 eller gruppen med (namn lärare) eller helklassen? 
Elev 7: hmm helst vill man sitta så här själv i ett rum. 
Vuxen: Ja 
Elev 7: Liksom att i vår klass pratar dom ganska så mycket… 
Vuxen: …mhm… 
Elev 7: …då får jag jätteont i huvudet. 
 
 
Vuxen: Om du fick välja helt, var skulle du vilja räkna matte då? 
Elev 4: Vart här i skolan eller? 
Vuxen:  Ja hemma eller i skolan, i den lilla gruppen eller i den stora gruppen, att man sitter i ett 

litet rum eller… 
Elev 4: … får man välja vart som helst? 
Vuxen:  Ja nu får du välja helt själv precis. 
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Elev 4: Då skulle det nog vara i ett annat land att man hade ett bord precis vid en strand, 
annars så skulle det nog vara hos farmor och farfar. 

Vuxen: Jaha, brukar du ha med matten till farmor och farfar någonting? 
Elev 4:  Ja ibland. 
Vuxen:  Ja, får du någon hjälp då? 
Elev 4: Nej men det är så lugnt där, det är massa Kina grejer och sånt. 
 
 
Då eleverna var osäkra på syftet med uppdelningen i grupperna visade det sig att flera tänkte 

på arbetsmiljön. Men det visade sig att arbetsro i liten grupp kanske inte var självklart för alla.  

 
 

5.3.2 Stress  
En känsla kunde också vara stress i samband med särskilt stöd i matematik. I följande 

exempel kände eleven att den missade moment i klassrummet när den måste gå till 

extramatematik under en geografi lektion.  

 
 
Elev 7: Jag vill inte räkna matte för jag missar ju lite grejer i klassrummet. 
Vuxen: Känns det som att du missar i klassrummet då? 
Elev 7: Mm 
Vuxen: Känner du att du missar vad som händer i klassrummet eller att du missar att räkna i 

boken i klassrummet? 
Elev 7: Va? 
Vuxen: (skrattar till) 
Elev 7: Nehe nu fattade inte jag… 
Vuxen: nehe(…) 
Elev 7: Jag missar OÄ(….) 
Vuxen: Kommer läraren  alltså och hämtar dig på en annan lektion än mattelektionerna? 
Elev 7: Ja. 
Vuxen: Mmm, hur skulle du vilja att det var då? När skulle det kännas som bäst att gå iväg med 

läraren och räkna matte? 
Elev 7: När vi har matte.  
 
 
En annan elev tyckte det var jobbigt att gå ifrån ordinarie matematiken och få extra hjälp då 

eleven missade att räkna i boken. 

Vuxen: Hur tycker du om att gå till (namn lärare) då? 
Elev 6: Det är lite jobbigt för att man har väldigt många uppgifter att göra i klassrummet. 
Vuxen: Mm… 
Elev 6: …men annars är det okej. 
 
 

5.3.3 Utmaning 
Elever tyckte det var positivt då de fick hoppa över de uppgifter de kände att de kunde väldigt 

väl. Eleverna fick själva insikt i sina kunskaper. Exemplet visar den elev som fick hoppa över 
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de uppgifter som den redan kunde vilket i sin tur bidrog till att matematiken kändes kul och 

inspirerande. 

 
 
Vuxen: Vad är det som är bättre med det? 
Elev 2: Att man får hoppa över det som man redan kan jättelätt. 
Vuxen: Ja, blir det tråkigt om man sitter och gör sånt som man redan kan? 
Elev 2: Mmm 
Vuxen: Är det inte det som är roligt då, att göra sånt som man kan? 
Elev 2: Jo ibland kan det vara roligt, fast det är inte roligt att göra flera sidor som man kan. 
Vuxen: Nej, jag tänkte om du… 
Elev 2: …man vill lära sig något nytt. 
 
 

5.3.4 Självförtroende 
Ofta är det de barn som befinner sig i svårigheter i skolan eller hemma som har dåligt 

självförtroende och även presterar sämre i skolan. De kanske också visar ovilja till att räkna. 

Barnen som intervjuades för den här studien uppvisade tvärtom att de hade ett bra 

självförtroende. De kände alla att de klarade av matematiken.  

 
 
Vuxen: Har du lätt eller svårt för matematik? 
Elev 6: Jag är ju inte proffs, men jag vet att jag inte är en hajare på matte men ehe men ja vad 

ska man säga, jag är ganska bra tycker jag… 
Vuxen: …mm… 
Elev 6: …sen att man försöker sitt bästa. 
Vuxen: Mm, det är ju jätte bra att göra. 
Elev 6:  Mm. 
 
 
Eleven här menade att den var jätteduktig men hade svårt med koncentrationen. 
 
 
Vuxen: Har du lätt eller svårt för matematik? 
Elev 4: Jag är jättebra på matte men jag har svårt för att koncentrera mig. 
 
 
Att matematiken var rolig kunde också komma från en bra känsla för ämnet, eller tvärtom, var 

matematiken rolig kunde den vara bra för självförtroendet. 

 
 
Vuxen: När du hör ordet matematik… 
Elev 7: …mm 
Vuxen: Vad tänker du på då? 
Elev 7: Det är mitt bästa ämne, jag vet inte vad jag tänker. 
Vuxen: Nehe mmm… 
Elev 7: …att det är mitt bästa ämne tänker jag nog. 
Vuxen: Okej. 
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Elev 7: Och att det är skoj. 
 
 
Osäkerhet inför motivet till placering i lilla gruppen då eleven ansåg sig vara duktig på 

matematik, visas nedan. 

 
 
Vuxen: Varför är du just i den gruppen då? 
Elev 6:  Jag vet inte… 
Vuxen: …nej… 
Elev 6: …fast jag tycker att jag är bra på matte  och  så. 
 
 
Nästa exempel visar tydligt på den goda självkänslan som medförde att även kompisen får 

hjälp. 

 
 
Vuxen: Var det lika lätt för alla i gruppen tycker du? 
Elev 1:  (elevnamn) hade lite svårt. 
Vuxen: Hmm , hur gjorde ni då om någon hade svårt? 
Elev 1: Vi försökte hjälpa henne. 
Vuxen: Jaha(…) 
Elev 1: Vi hämtade lite pengar och sånt. 
Vuxen: Okej vad gjorde ni med pengarna? 
Elev 1: Vi visade ungefär hur man ska göra fast vi tog ett annat tal. 
Vuxen: Okej hur då ?…. (fniss) … jag såg inte det kan inte du förklara? 
Elev 1: Vi tog först det talet som gånger 
Vuxen: Ja(…) 
Elev 1: Exempel där var10 * 2 så tog vi först tio en kronor och  sen så tog vi lika på andra 

sidan och sen tio en kronor igen och så fick hon räkna ihop dem 
Vuxen: Okej det är ju en bra ide att tänka så, kom ni på det själva eller har ni gjort så förut? 
Elev 1: Vi kom på det själva. 
Vuxen: Bra tyckte hon att det var ett bra sätt att räkna på? 
Elev 1: Hmm 
 

 

5.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är resultatet baserat på barnens tankar utifrån de tre frågeställningarna. 

Den första frågan handlade om att vara delaktig vid beslut om att vara i den lilla gruppen för 

att få särskilt stöd i matematik. Det visade sig att ingen av eleverna hade varit delaktiga vid 

beslutet. Den andra frågan handlade om elevens egen uppfattning om anledningar till varför 

den var placerad i den lilla gruppen. Samtliga elever hade olika tolkningar, exempel kunde 

vara brist på koncentration, för att få mer hjälp eller att lärarna bara tagit klasslistorna och 

blandat eleverna. Då eleverna fick frågan under intervjun visade de med sitt kroppsspråk en 

osäkerhet och oförståelse till om de borde ha medverkat vid beslutet.  
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Den tredje frågan handlade om elevens känslor angående att ha särskilt stöd i matematik. En 

elev kände att den lilla gruppen medförde arbetsro då ljudnivån blev lägre med färre elever. 

Två elever kände hjälplöshet då fröken inte hann med att hjälpa alla. Då läraren lät eleven 

hoppa över de uppgifter den redan kunde kände eleven att den fick en lagom utmaning. Några 

av barnen som intervjuades hade en positiv känsla när det gällde matematik. Barnen själva 

ansåg sig vara duktiga på matematik. Självförtroendet har bidragit till att barnen hjälper 

varandra vid svåra uppgifter, för att på ett lättare sätt förklara för varandra med hjälp av egna 

artefakter. 

 

6 Diskussion och avslutande reflektion 
Syftet med undersökningen var att ta reda på om elever med särskilt stöd i matematik vet 

varför de får det. Ett annat syfte var att ta reda på vilket sätt barnen var delaktiga i beslutet 

och vad de kände angående undervisningen och gruppindelningen. Undersökningen har utgått 

från ett barns perspektiv genom att de intervjuades gällande dessa frågor och därmed fick vi 

fram ett perspektiv som är barnets. Ett barns perspektiv menar vi i den här studien där barnen 

själva har bidragit med sina tankar och åsikter. Barn ska också ha liknande information inför 

deltagandet i forskning som frivillighet, sekretess och förvaring av material vilket vi delgav 

dem. I en undersökning ur ett barns perspektiv ska forskningsstrategierna anpassas efter 

barnen. I den här undersökningen valdes semistrukturerade intervjuer i form av samtal. 

Intervjuerna skedde i skolan under skoltid för att visa respekt för elevens arbetstid. Vi 

strävade efter att lära känna barnen och bli accepterade genom att visa engagemang då vi först 

observerade dem vid två tillfällen.71

6.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning  
Vår undersökning har inte haft som ambition att påvisa om uppdelningen i liten grupp har 

hjälpt dessa barn till skillnad mot om de varit kvar i sina ordinarie klasser. För att en 

nivågruppering ska vara effektiv krävs att undervisningsmetoden också ändras.72 Det vill säga 

nivågrupperingen kan inte enbart vara organisatorisk för att eleverna ska ha någon hjälp utav 

den. Däremot visar det att eleverna får ett positivt utbyte av nivågruppering om de får 

samarbeta med varandra vid lösning av uppgifter.  

 

                                                 
71 Johansson, Eva. Att närmas sig barns perspektiv. Pedagogisk forskning,årg8.(nr 1-2)2003.sid 42-57  
72 Engström, A. (2003). Specialpedagogiska frågeställningar i matematik. Repro Örebro Universitet. 
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Självförtroende är en viktig faktor som påverkade elevens förutsättningar i det matematiska 

lärandet. Vår undersökning visar att barnen som deltog hade ett gott självförtroende när det 

gällde deras förmåga att räkna matematik. Tidigare forskning har visat att elever i svårigheter 

i skolan ofta saknar ett gott självförtroende. Detta väckte många tankar hos oss. En förklaring 

kan kanske vara att då de själva inte vet om anledningen till att de är i den lilla gruppen och 

har då inte någon tanke på att gruppen ska vara en ”sämre” grupp. En annan kan vara att 

läraren i den lilla gruppen ger eleverna precis den utmaning som de klarar av.  

 

Arbetsron togs också upp av flera av eleverna. Vissa elever kände att lilla gruppen gav 

arbetsro då ljudnivån var lägre där, andra berättade att platser utanför skolan var bättre. Det 

kunde vara hemma eller hos annan släkting. Där var det lugnare och i vissa fall fanns det en 

vuxen att fråga vid behov av hjälp. En bidragande orsak till bristande arbetsro skulle kunna 

vara att arbetsgrupperna i normalklass är för stora. Lärare i skolan bör vara medvetna om hur 

arbetsmiljön påverkar studiemöjligheterna för både elever och vuxna. Tidigare forskning visar 

att arbetsron är ett stort bekymmer i verksamheten. En harmonisk arbetsmiljö ökar 

förutsättningarna för elevens lärande.73

 

En undersökning ur ett barns perspektiv kräver att datainsamlaren har förmåga att sätta sig in i 

ett barnperspektiv för att på så sätt kunna förbereda intervjufrågor och välja rätt tillfälle och 

lämplig miljö. Barnet behöver känna sig bekväm i situationen för att kunna dela med sig av 

sina erfarenheter. Under intervjuerna tolkades barnens ord, mimik och kroppsspråk för att på 

så sätt försöka förstå vad barnet ville ha sagt. Detta i ett försök att vara kroppsligt nära, 

försöka se det barnet ser och försöka förstå barnets olika uttryck.74 Detta resulterade i att 

intervjuaren vid flera tillfällen lade svaren i munnen på barnet. Det hade kanske varit bättre att 

vänta ut barnets svar alternativt fråga Hur menar du då? Kan du förklara?.  

 

 I tidigare forskning finns inte mycket skrivet ur ett barns perspektiv. Detta kan bero på att 

demokratin i tidigare läroplaner och andra styrdokument inte lika tydligt betonats i den 

pedagogiska verksamheten. I ett demokratiskt samhälle innebär det att barnen har både 

delaktighet och inflytande i sin skolgång.  

 

                                                 
73 Taube, K (2002)  
74 Johansson, E (2003) 
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6.2 Relevans för läraryrket 
Genom undersökningen har olika företeelser uppkommit som är av relevans för pedagoger i 

skolan. Något som visat sig är att flera elever föredrar att få särskild undervisning i matematik 

på ordinarie matematiklektioner. Om den särskilda undervisningen ligger på en annan lektion 

blir det mer för eleven att ta igen vilket kan medföra onödig stress för eleven.75  

 

Den positiva självbild som vi funnit att barnen har är något som alla pedagoger bör värna om. 

Detta kan ske genom att ge eleverna uppgifter som gör att eleverna utvecklas. Ett 

misslyckande kan lätt rasera en god självbild vilket kan påverka lärandet negativt under lång 

tid. Alla människor föds med en positiv självbild och det är skolans uppgift att vårda den så 

länge barnet befinner sig där.76

 

Delaktighet är något som behöver lyftas inom skolan då både Skollagen och 

Barnkonventionen påvisar att detta ska finnas i alla organisationer som arbetar med barn. 

Barnet har efter ålder och mognad rätt till inflytande över sin egen utbildning. Hur man gör 

bedömningen och vem som har beslutsrätten vid tvister finns det inga direktiv för. Det är de 

vuxnas uppgift att hjälpa barnen att utvecklas till självständiga individer som kan stå på egna 

ben och ha förmågan att uttrycka sina åsikter i framtiden. Det är en viktig del i ett 

demokratiskt samhälle.  

 

Att få barnen delaktiga i sin skolvardag är viktigt för att de senare i livet ska våga ta plats och 

stå för sin åsikt. Delaktighet kan exempelvis gälla att vara med och besluta att ha matematik i 

en annan grupp eller att arbeta med ett annat material än det ordinarie.77

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Denna undersökning har medfört att vi funderar mycket på syftet med nivågruppering i 

skolan. Nivågrupperas eleven för att den lättare ska få den individuella hjälp den behöver eller 

är det en organisatorisk nivågruppering för lärarens skull? I många fall är det inte alls säkert 

att nivågrupperingen är för elevens bästa även om det säkert är lärarens intention.   

 

                                                 
75 Währborg,P (2003) 
76 Taube, K (2002) 
77 Pramling Samuelsson, I och Sheridan,S, (2003) 
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Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka vad föräldrar med barn i 

matematiksvårigheter anser om nivågruppering. Det skulle också vara intressant att undersöka 

hur eleverna själva skulle vilja göra om de fick bestämma hur matematikundervisningen 

skulle se ut utifrån deras individuella behov. Att forska vidare utifrån barns perspektiv ser vi 

som en nödvändighet då Skollagen och Barnkonventionen tydligt säger att barnen själva ska 

vara delaktiga i beslut som berör dem själva. För att kunna vara delaktig måste man också få 

komma till tals. 

 

6.4 Avslutande ord 
Vi vill härmed tacka de elever som deltog i undersökningen. Utan ert deltagande hade vi inte 

kunnat utföra undersökningen. Vi vill även tacka skolan där undersökningen är genomförd för 

det stöd vi fått. Vi hoppas att undersökningen öppnar upp för nya tankar och att delaktighet 

kommer vara en viktig del i framtidens skola. 
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Bilaga 1 
 
Adler (2001) Byggstenar inom matematiken 

• Klassificera och kategorisera 

• Antalsuppfattning 

• Schema för tal 

• Talbegrepp/taluppfattning 

• Storhet/storlek 

• Tidsuppfattning/tidskänsla 

• Uppmärksamhet och koncentration 

• Arbetsminne/minneskapacitet 

• Förmåga att läsa och skriva 

• Automatisering och snabbhet 

• Spatial förmåga och visualiseringsförmåga 

• Motivation/lust och energi 

• Planeringsförmåga 

• Logisk förmåga 

• Flexibilitet 

• Intuition 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Vad tänker du på när du hör ordet matematik? 
 
Kan du berätta för mig vad du tycker om matematik? 
 
Har du lätt eller svårt för matematik? 
 
Berätta vad som är roligast/tråkigast i matematiken? Varför då? 
 
Hur känner du dig när du ska ha matematik i den lilla gruppen? 
 
Vem bestämde att du skulle gå i den gruppen? 
 
Var du delaktig i beslutet? 
 
Varför är du i just den här gruppen? 
 
Har gruppen ändrat sig under terminen, har någon kommit/slutat? 
 
Vad tycker du om att jobba med gruppuppgifter i den lilla gruppen, som de som ni gjorde i 
måndags? 
  
Vad tycker du om att spela matematikspel?  Varför? 
 
Jobbar ni annorlunda mot de andra grupperna? 
  
Hur känns det när du blir placerad i olika grupper? 
 
Brukar du jobba med matematiken hemma? På vilket sätt? 
 
Vem hjälper dig hemma om du skulle behöva hjälp med matematiken? 
 
Om du får välja var skulle du vilja jobba med matten? 
 
När du jobbar i storgrupp med din vanliga klass, är det lättare eller svårare att räkna matte då? 
Varför? 
 
Var räknar du bäst, i den lilla eller den stora gruppen? 
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