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Sammanfattning 
 

Arbetets syfte var att försöka identifiera och synliggöra variationer hur elever erfar sina styrkor och 

svagheter i matematik samt vilka faktorer i matematikundervisningen som inverkar på hur elever erfar sin 

förmåga och kompetens. Metoden var enskilda kvalitativa intervjuer utifrån semistrukturerade 

frågeställningar. Tio elever i årskurs 9 från två olika klasser och skolor deltog.  

   Resultatet visar att faktorer i matematikundervisningen som elever erfar betydelsefulla är undervisningens 

organisation och genomförande, lärarens kompetens, möjlighet till individuellt stöd samt den personliga 

relationen till läraren. 

   Elevernas erfarna styrkor respektive svagheter relateras till koncentrationsförmåga, egna 

inlärningsstrategier, förmåga att lära av sina misstag och tilltro till den egna förmågan. Variationer i 

erfarenheter framkommer såväl inom som mellan könen och hög-respektive lågpresterande elever.  

   Den mest kritiska variationen som kan identifieras såväl i undervisningen som relaterad till styrkor och 

svagheter är att högpresterande elever har förmåga att utveckla egna inlärningsstrategier när 

undervisningen inte fungerar medan lågpresterande elever och elever i olika svårigheter är medvetna om och 

erfar konstant behov av lärarens aktiva stöd för att kunna utveckla sin förmåga, en medvetenhet som skapar 

stor frustration när undervisningen inte fungerar. 

 

Nyckelord: fenomenografisk studie, erfarna styrkor och svagheter i matematik, matematikundervisning, 

lärarrelationer, elevstrategier i matematik 
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1   Inledning 
Jag har i flera decennier undervisat i matematik i årskurs 7-9. De senaste åtta åren har jag enbart arbetat 

som speciallärare i matematik i samma årskurser. Jag har med oro varit 

med om och följt svenska elevers negativa utveckling i matematik i internationella undersökningar. Jag 

upplever också att elever idag är mindre motiverade att lära sig matematik än bara för ett par decennier 

sedan. Detta gäller såväl hög- som lågpresterande elever. Orsakerna till detta och framför allt hur vi ska 

kunna vända den negativa trenden, finns det inga tydliga svar på.  

   Det jag uppmärksammat, framför allt under mina år som speciallärare, är att många elever inte vet vad de 

kan respektive inte kan i matematik, trots att de snart ska lämna grundskolan. Under senare år har jag 

alltmer funderat över detta och vad det kan bero på. Inför detta arbete valde jag därför att intervjua elever i 

årkurs 9 med en förhoppning om att få ett antal olika elevperspektiv på matematisk förmåga och 

matematikundervisning. Jag visste att många tonårselever har svårt att reflektera över sig själva och jag var 

därför också medveten om svårigheten att uppnå ett godtagbart resultat i min undersökning. Men jag ville 

ändå försöka hitta och synliggöra om det finns olika faktorer som elever själva faktiskt är medvetna om och 

som de erfar kan inverka på hur eleven bedömer den egna matematiska kompetensen. 

2   Bakgrund 
I skolans styrdokument finns de anvisningar som talar om hur undervisningen i matematik ska bedrivas och 

genomföras (Skolverket 2011, a, b). Då elever har olika förutsättningar kan undervisningen inte utformas lika 

för alla (Skolverket, 2011b, s. 8). Elever ska få möjlighet att pröva olika arbetssätt och arbetsformer, både 

självständigt, för att lära sig ta ansvar för sitt lärande, och tillsammans med andra, för att utveckla 

matematisk kommunikationsförmåga.   

   Samtidigt konstaterar Skolverket (2011a, s. 6) i sin granskning att enskilt räknande dominerar i svensk 

matematikundervisning, vilket begränsar elevens möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga. I ett 

sociokulturellt perspektiv betonar Säljö (2010, s. 230) betydelsen av den muntliga kommunikationen för att 

utveckla elevernas tänkande. När eleven tvingas tänka högt, att sätta ord på en intuitiv kunskap genom att 

klargöra både för sig själv och för andra vad eleven egentligen menar, kan ett konkret resonemang övergå till 

abstrakt tänkande som befäster elevens kunskaper. 

   Att utveckla sin kunskap innebär bland annat att lära sig att se alternativa lösningar som en väg att uppnå 

resultat i matematik (Skolverket, 2011a, s.7). Genom att kommunicera kan eleven komma fram till lösningar 

både via formella och informella resonemang när eleven tvingas motivera sina tankegångar. I ett 

sociokulturellt perspektiv är det i interaktionen mellan människor som kunskaper och färdigheter utvecklas 

och där samspelet mellan den mer kompetente och den som behöver inhämta ytterligare kunskap, är av stor 

betydelse (Säljö, 2010, s. 236). 

   I matematikundervisningen ska eleven få möjlighet att utveckla nya kunskaper och tilltro till det egna 

tänkandet (Skolverket, 2011a, s. 7; b, s. 9). Detta genom att få reflektera både enskilt och tillsammans med 

lärare och kamrater, att våga argumentera, värdera och inse begränsningar och möjligheter i olika, av eleven 
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valda, metoder och strategier. Att skolan erbjuder sådan strukturerad undervisning under lärares ledning, 

både i helklass och enskilt, har som syfte att utveckla elevens tilltro till den egna förmågan (ibid).  

   Detta beskriver Yackel & Cobb (1996, p.469) i form av termen att utveckla sociomatematiska normer i 

klassrummet, där läraren spelar den avgörande rollen att upprätta och utforma dessa normer. Forskarna 

betonar betydelsen av de sociala aspekterna i matematiskt lärande, att lärare etablerar normer för elevernas 

deltagande, vad och hur eleven ansvarar för att utveckla sitt eget och kamraternas matematiska tänkande 

genom att analysera och diskutera olika uppfattningar om matematik. Yackel & Cobb (ibid) menar att lärare 

måste vara medvetna om och påverka hur matematiska beteenden etableras och regleras i 

matematikundervisningen. 

   De två senaste internationella undersökningar, som Sverige deltagit i, visar båda signifikanta försämringar 

av svenska elevers resultat i matematik (Skolverket 2012; 2013). 

   I TIMSS 2011 (Skolverket, 2012, s.51) sägs att i jämförelse med undersökningen från 2007 presterar 

svenska elever under genomsnittet för samtliga deltagande länder och med avseende på resultaten för 

årskurs 8 har nedgången varit störst bland deltagande länder. Den kraftiga försämringen gäller både hög- 

och lågpresterande elever och jämfört med 1995 har det skett en tredubbling av de elever som inte når en 

elementär matematisk nivå. 

   I PISA 2012 (Skolverket, 2013, s. 10) konstateras detsamma, att svenska elevers resultatnedgång är störst 

bland alla länder i jämförelse med den undersökning som genomfördes år 2003. Elever som inte når en 

grundläggande matematisk kunskapsnivå, har ökat från 17 % till 27 % medan de elever som uppnår en hög 

kunskapsnivå har minskat från 16 % till 8 %. 25 av 34 OECD-länder, bland annat samtliga nordiska länder, 

uppvisar signifikant högre resultat än Sverige, vilket medför att Skolverket (2013, s.32) i sin analys 

konstaterar att svensk skola befinner sig i ett allvarligt läge när det gäller elevernas kunskapsutveckling.   

   En betydande orsak till att andelen elever, som inte uppnår elementära kunskaper i matematik ökat, sägs i 

TIMSS 2011 (Skolverket, 2012, s.129) vara att svensk matematikundervisning är procedurinriktad. Svaren är 

viktigast, inte processen hur eleven tänker, vilka strategier eleven använder och behärskar, om dessa 

metoder och strategier är utvecklingsbara och vilka misstag eleven gör i sitt matematiska tänkande. De 

misstag som grundläggs tidigt hos elever, kommer därför på grund av undervisningens utformning, att 

upptäckas alltför sent. Ett flertal forskare har konstaterat att kunskaper som inte befästs eller misstag som 

inte korrigerats innan eleven uppnår cirka årskurs 4-5, gör att eleven får mycket svårt att förstå och klara av 

matematiken i de högre årskurserna. Dessa grundläggande baskunskaper krävs för att förstå den svårare och 

mer abstrakta matematiken (Neuman, 1987; Magne, 1998; Häggblom, 2000; Linnanmäki, 2002; Löwing & 

Kilborn, 2002; Löwing, 2004; 2006; Sjöberg, 2006). 

   Forskarna har konstaterat att de elever som inte behärskar eller har förstått de mest basala 

grundkunskaperna i matematik, till exempel talsystemets uppbyggnad (Neuman, 1987, p.15), kvarstår på en 

matematisk kunskapsnivå motsvarande årskurs 3-5 när dessa elever lämnar grundskolan i årskurs 9. 

   Samtidigt konstateras i PISA 2012 (Skolverket, 2013, s.35) en ny tendens att det är de högpresterande 

eleverna som försämrat sina resultat i något högre utsträckning än de lågpresterande eleverna. Som orsak 
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anges att lärare anses fokusera på i huvudsak lågpresterande elever för att kunna godkänna dessa och att 

lärare generellt har dåligt fokus på högre förmågor i sin undervisning. 

 

2.1  Rektorers och lärares ansvar 

Trots att klassrumsklimatet är sämre i Sverige än i OECD som helhet, anser majoriteten av svenska lärare att 

stökig arbetsmiljö och ointresserade elever inte begränsar deras sätt att undervisa. Och trots den 

signifikanta negativa kunskapsutvecklingen i svensk skola är rektorernas bedömning av lärarandan högre än i 

övriga OECD-länder, en bedömning som inte förändrats jämfört med undersökningen från år 2003 

(Skolverket, 2013, s.26). 

   Detta är i samstämmighet med resultatet från Giota & Emanuelssons (2011, s.57) undersökning, när 

forskarna intervjuade 800 rektorer om deras syn på betydelsefulla faktorer i skolan. Endast 10 % av 

rektorerna ansåg att olika elevers olika problematik och svårigheter gick att härleda till och orsakades av 

brister hos läraren, undermålig undervisning eller dåligt fungerande klasser. I stället för att beakta och 

granska också sådana orsaksfaktorer, efterfrågade rektorerna ökat specialpedagogiskt stöd för elever i olika 

svårigheter. 

   I TIMSS 2011 (Skolverket, 2012, s.131) sägs också att svenska rektorers och lärares förväntningar på 

eleverna i hög grad styrs av elevernas sociala status och föräldrarnas förmåga att kunna stötta sina barn, 

medan Schleicher (2015), OECD-ansvarig för PISA 2012, betonar betydelsen av att ställa höga krav på alla 

elever, inte enbart på högpresterande elever utan även på lågpresterande elever och på socioekonomiskt 

missgynnade elever. Schleicher (ibid) menar att det är en myt att den sist nämnda gruppen elever skulle vara 

dömda att prestera dåligt i jämförelse med mera socioekonomiskt gynnade elever. En skicklig lärare kan 

kompensera för den skillnaden. 

   Samfälld forskning visar att den enskilt mest betydelsefulla faktorn för elevers lärande och 

kunskapsutveckling är kvaliteten i undervisningen och där den enskilde lärarens ämnes- och didaktiska 

kompetens, är den största kritiska faktorn för framgångsrikt lärande (Hattie, 2009; Skolverket, 2013, s.36). 

   Både i TIMSS 2011 och PISA 2012 (Skolverket, 2012, s.131; 2013, s.36) fastslås att en betydande orsak till 

försämrade resultat i svensk skola, är ökningen av individuellt arbete, en ansvarsförskjutning från skolan till 

eleven, att undervisning i helklass har minskat och att elever lämnas åt sin egen förmåga att söka och skapa 

sin kunskap. 

   Med avseende på klasstorlek, om denna kan påverka elevernas kunskapsutveckling, har en debatt pågått i 

England mellan Andreas Schleicher (2015), OECD-ansvarig för PISA 2012, och professorn och forskaren Peter 

Blatchford (2015) vid Institute of Education i London. Medan Schleicher (ibid) anser att det är en myt att 

klasstorlek påverkar studieresultaten, menar Blatchford (ibid) att klasstorlek påverkar elevers engagemang 

och deltagande i undervisningen samt påverkar hur mycket uppmärksamhet den enskilde eleven kan få av 

läraren. 

   Vi måste också fokusera mera på disciplin i undervisningssituationen och relationen mellan elever, menar 

Blatchford (ibid). Vidare anser han att vi i OECD-länderna inte kan jämföra oss med de goda resultat som 

asiatiska länder uppvisar trots stora klasser, vilket är ett av Schleichers (ibid) argument. Blatchford (ibid) 
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anser att vi måste ta i beaktande en mängd andra faktorer, att det finns stora kulturella skillnader i 

studietraditioner, föräldrastöd, läxor och frekvent förekomst av privatundervisning, förutom den ordinarie 

undervisningen, i dessa länder.  

   I sin forskning har Blatchford (ibid) visat att under framför allt de första 2-4 skolåren, är klasstorleken av 

betydelse för framgångsrikt lärande. Men han efterlyser också mer forskning med avseende på 

klasstorlekens betydelse för effektiv inlärning, att även denna beaktas då elevers prestationer värderas.  

 

2.2  Ökad självtillit hos elever 

Trots alltmer försämrade resultat i matematik och den negativa kunskapsutvecklingen som fortsätter bland 

svenska elever, har eleverna högt självförtroende i matematik. Det gäller både hög-och lågpresterande 

elever (Skolverket, 2012, s.91; 2013, s.27). Självtilliten är högre än i övriga OECD-länder, en självtillit som inte 

sammanfaller med prestationsresultaten, där den reella kunskapsnivån fortsatt att sjunka ytterligare. 

Pojkarna har fortsatt högre självuppfattning i matematik men resultatmässigt finns inga könsskillnader.  

   En bidragande orsak till att självtilliten hos svenska elever ökar, trots reellt försämrade kunskaper och 

resultat, anser Stenhag (2010, s.164) kan bero på den ökade betygsinflationen i Sverige, något han kallar 

snällhetens pedagogik, en pedagogik där lärare bidrar till och ger eleverna en falsk självbild i matematik som 

vare sig gynnar eleven eller samhället. 

   I Skolverkets (2013, s.36) analys påtalas lärares arbetssituation, lärarrekrytering, utbildning, 

lärarkompetens samt att svenska lärare är minst nöjda med sitt yrkesval, indirekta och direkta faktorer som 

alla kan ha inverkan på undervisningens kvalitet.  

   Myndigheten för skolutveckling (2007) undersökte skillnader i lärares matematiska ämneskompetens 

mellan 1992 till 2003 och noterade en märkbar försämring av lärarnas ämnes- och didaktiska kompetenser. 

Liknande resultat presenteras av Löwing (2004; 2006), att många lärare i matematik inte är medvetna om 

vad och hur de ska undervisa för att utveckla matematisk förmåga hos eleverna.  

   En analys av lärarstuderandes språk och kunskaper i matematik genomfördes år 2005 av Kilborn (2007, 

s.5). Han fann stora brister i hur det matematiska språket användes av de blivande lärarna samt hur de 

förstod olika matematiska begrepp. Kilborn (ibid) menar att en betydande bidragande orsak till sjunkande 

kunskaper i matematik, är att många lärare i matematik inte själva behärskar det matematiska innehåll de 

ska förmedla till eleverna. 

   I en annan undersökning konstaterades att lärare i matematik ofta teoretiskt och ytligt kunde motivera 

varför och hur de undervisade i matematik, men där många arbetssätt och metoder som lärarna 

presenterade inte var utvecklingsbara därför att lärarna själva inte var tillräckligt kompetenta, vare sig i 

ämnet eller i didaktisk förmåga (Löwing, 2004; 2006). 

   Det är förvånande, med tanke på skolans roll i samhället, hur lite vi vet om hur kommunikationen i 

klassrummet gestaltar sig, anser Säljö (2010, s. 238) och där Skolverket (2009, s.86) säger att det mesta av 

svensk forskning haft lärarfokus, där forskarna alltför ensidigt undersökt och belyst olika faktorer i lärares 

arbetssituation och hur lärare arbetar och tänker med avseende på sin undervisning.  
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   Forskning om hur undervisningen i praktiken uppfattas av och fungerar för eleverna för att de ska kunna 

utveckla sin matematiska förmåga, har däremot inte genomförts i lika hög grad. Även Sjöberg (2006, s.239) 

konstaterar, att forskning med avseende på elevers egna beskrivningar av hur elever uppfattar 

undervisningen och vilka erfarenheter de har, är ovanlig. Därför har detta arbete fokuserat på att enbart 

utgå från elevers erfarenheter, deras behov och intressen, vilket inflytande de har eller önskar att de hade 

över undervisningen för att kunna ha möjlighet att utveckla en matematisk kompetens.  

 
3   Litteraturöversikt 
 

3.1   Tidigare forskning 

Urvalet av den forskning och litteratur som presenteras, har skett med utgångspunkt från olika faktorer och 

erfarenheter som eleverna i min undersökning fokuserat på, uppfattningar om såväl undervisningen som om 

individuella styrkor och svagheter. Forskningen presenteras under några huvudrubriker. Viss forskning är 

tydligare inriktad mot specifika områden och frågeställningar, medan den mesta forskningen samtidigt berör 

många faktorer som ingår i matematik och matematikundervisning, faktorer som samverkar med varandra 

och kan vara svåra att särskilja. Sådan forskning presenteras och förekommer därför under flera rubriker 

men med lite olika infallsvinklar. 

 

3.1.1 Matematik, uppfattningar och förmågor 

I en undersökning som studerade studenters förmåga att lösa olika matematiska problem, var forskaren 

dessutom intresserad av hur studenterna uppfattade undervisningen i matematik (Schoenfeld, 1985). I den 

empiriska studien lät forskaren studenter på motsvarande svensk gymnasienivå, lösa ett antal olika typer av 

matematiska uppgifter. Forskaren ville klassificera vilka lösningsmetoder studenterna använde och vilka som 

var mest frekvent förekommande. Därefter genomförde Schoenfeld (ibid) intervjuer med studenterna, där 

han dessutom ville synliggöra vilka faktorer studenterna valde ut och ansåg vara betydelsefulla när de skulle 

berätta om sig själva och sin relation till matematik. Schoenfeld (ibid) visade att studenternas uppfattningar 

gick att klassificera till fyra olika kategorier. 

   Studenterna beskrev alltid sina uppfattningar om matematikämnet som sådant, positiva och negativa 

aspekter de hade erfarit under sin skolgång. I studenternas uppfattningar om undervisningen i matematik, 

fokuserade de på två betydelsefulla komponenter vilka utgjorde skillnaden mellan om undervisningen 

ansågs kvalitativ eller ej. Den sociala kontexten i vilken undervisningen bedrevs, måste fungera 

tillfredsställande samtidigt som den personliga relationen mellan läraren och varje enskild student, måste 

vara av hög kvalitet. Den fjärde kategorin i studenternas beskrivningar innefattade deras uppfattning om sig 

själva och sina personliga förmågor och kompetenser i matematik.                                                          

   Vad som kan avses med begreppet uppfattning, vilka faktorer som kan anses inverka på hur individer bildar 

sig olika uppfattningar om och erfarenheter av olika fenomen, har Thompson (1992) försökt definiera.  

Thompson (ibid) beskriver uppfattningar  “as conscious or subconscious beliefs, concepts, meanings, rules, 

mental images and preferences”  (p. 132). Det innebär att uppfattningar som bildas och kan härledas till 
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olika situationer, kommer att innehålla såväl kognitiva som känslomässiga dimensioner och dessutom både 

medvetna och omedvetna föreställningar och övertygelser. 

   Uppfattningar blir därmed komplexa konglomerat av ett flertal olika faktorer, där det kan vara omöjligt att 

avgöra vilken eller vilka faktorer som har störst inverkan med avseende på hur individen bildat sig sin 

uppfattning. Det kan därför vara svårt att avgöra om en uppfattning eller erfarenhet är känslomässigt eller 

förnuftsmässigt grundad.   

   Inom fenomenografisk forskning uttrycks liknande tankar, att vår omvärld vare sig är subjektiv eller 

objektiv, vilket innebär att individen kommer att uppfatta och erfara olika fenomen utifrån olika 

utgångspunkter i en relation mellan vad som kan anses vara subjektivt och vad som kan anses vara objektivt. 

En uppfattning eller erfarenhet av ett fenomen i till exempel matematik, kan därmed präglas i olika hög grad 

av subjektiva respektive objektiva faktorer, vilket sedan påverkar hur individen kommer att agera i en viss 

situation (Marton, 1976, s.8; 1992, s.30).  

   Mycket mera av den skolforskning som bedrivs borde ha som utgångspunkt att hitta och definiera vilka 

generella förmågor vi människor behöver och använder för att erfara, förstå och förklara vår omvärld 

(Mason, 2011, s.18), förmågor som påverkar vilka uppfattningar och erfarenheter vi bildar oss. Mason (ibid) 

menar att matematiska resonemang innehåller ett flertal tankemönster som hjälper oss att utveckla dessa 

förmågor och nämner som exempel att jämföra, sortera, förändra, variera, exemplifiera, generalisera, 

förklara, förmoda, troliggöra, korrigera, specialisera, radera, justera och övertyga. Om eleven i en kvalitativ 

matematikundervisning får möjlighet att använda dessa tankemönster för att utveckla olika aspekter av 

matematiska resonemang, menar Mason (ibid) att sådana tankemönster bidrar till att utveckla dessa 

generella förmågor, som sedan kan överföras och bli användbara också i andra sammanhang för att 

individen ska kunna bilda sig välgrundade uppfattningar.      

   Liknande tankar om matematik framförs av Stenhag (2010, s .67) när han säger att matematik är en väg att 

träna och utveckla en formell förmåga, att eleven i matematik får träna sig att tänka logiskt, en förmåga som 

skulle kunna ha effekt på övriga skolämnen. Stenhag (ibid) kallar detta för formalbildningsargumentet för att 

lära sig matematik.  

   Dessutom menar Stenhag (ibid. s. 156) att mycket av den matematik som eleverna förväntas lära sig i 

grundskolan kommer sannolikt ett stort antal elever aldrig att använda sig av praktiskt i vuxenlivet. Men att 

arbeta med matematik utvecklar den intellektuella förmågan. Den metakognitiva träning som 

matematikuppgifter ger när elever under en problemlösningsfas på ett övergripande plan måste kontrollera 

och reglera tankeprocessen och under lärandefasen ställa sig strategiska frågor om man är på rätt väg, om 

man behärskar det man försöker lära sig, är avgörande för framgång. Stenhag (ibid) anser att förmågor som 

tränas i matematikundervisningen också kommer att ge effekter som kan transfereras till andra situationer 

både i och utanför skolan, förmågor som kan bli avgörande för hur individen senare kommer att uppfatta 

och erfara olika fenomen i sin omvärld. 
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3.1.2 Matematik och lärare 

Den enskilde läraren och dennes arbete med eleverna intar en särställning för möjligheten att uppnå 

framgångsrikt lärande. Detta visar Hattie (2009) i sin omfattande metastudie, där han graderar och 

rangordnar vilka faktorer som har betydelse för effektiva lärprocesser i skolan. Hattie (ibid) preciserar 

faktorer som lärarens ledarskapsförmåga och känslomässiga engagemang i undervisningen, att läraren har 

höga förväntningar på alla elever, även på elever med sämre förutsättningar, att läraren vet avsikten med sin 

undervisning, vad som behövs framåt och vad som är utvecklingsbar kunskap. Vidare ska undervisningen 

varieras för att anpassas till alla elever, där det ingår att elever får experimentera, repetera och inöva 

rutinuppgifter, träna problemlösning och delta i och genomföra muntliga diskussioner.  

   Något som Hattie (ibid) poängterar är att läraren måste synliggöra för eleverna vad avsikten med olika 

övningar är, samt att misstag ska välkomnas som lärtillfällen. Dessutom är det lärarens skyldighet att styra 

och kontrollera vad elever ska lära sig, där Hattie (ibid) anser det som direkt skadligt för elever att själva 

bestämma över sin inlärning. Direkt skadligt för framgångsrikt lärande anses även störande och oroliga 

klassrumsmiljöer vara. Däremot anser Hattie (ibid) att stora klasser inte generellt har negativ inverkan på 

lärandeprocesser och elevers möjligheter till kompetensutveckling.   

   Övergripande sammanfattar Hatties (ibid) studie flera av de olika forskningsresultat gällande lärarens 

betydelse, som den övriga forskning som refereras till nedan, kommit fram till. Då Hatties (ibid) studie 

omfattar framgångsrikt lärande generellt i skolan, fokuseras dock nedan på de aspekter som avser lärarens 

betydelse specifikt för ämnet matematik. 

   Det har stor betydelse att det är läraren som anger de normer som gäller i klassrummet och att eleverna 

inte får lämnas åt sig själva och sitt eget lärande i matematik (Wood & Yackel, 1990, p.249). Läraren måste 

vara aktiv i alla matematiska diskussioner, såväl i samtal mellan elever som att leda helklassdiskussioner och 

introducera matematiska moment med relevanta frågeställningar. Detta arbetssätt beskrivs även av Boaler 

(2002) som menar att läraren därigenom kan ”decide on the degree of support or structure the students 

need” (Boaler, 2002, p. 248), vilket medför att läraren får överblick över vilket individuellt stöd olika elever är 

i behov av. Boaler & Staples (2008, p .635) anser att det är lärarens skyldighet att utarbeta normer med 

tydliga förväntningar vad varje elev ansvarar för i undervisningen, såväl enskilt som i gruppen. 

   Hur lärare väljer att agera och organisera arbetet i klassrummet, har stor betydelse för om och att elever 

vill lära sig matematik, där en viktig framgångsfaktor som påverkar motivationen, är att eleven befinner sig 

på rätt kunskapsnivå för att ha förutsättning att kunna förstå ett visst matematiskt objekt och moment. Om 

eleven inte har relevanta förkunskaper kommer eleven att misslyckas.  Läraren måste därför vara tillräckligt 

kompetent för att kunna avgöra detta (Tarr et al, 2008, p.269).   

   I sin undersökning och analys av lärares undervisning på högstadiet, (Löwing, 2004; 2006), baserades den 

empiriska undersökningen på intervjuer med lärare som kompletterades med att forskaren observerade 

lärarnas faktiska agerande i klassrumssituationen och lärarnas arbete med eleverna. Detta för att forskaren 

skulle kunna göra en jämförelse mellan den undervisning lärarna sade sig genomföra i teorin och hur den 

sagda undervisningen fungerade i praktiken. Löwing (ibid) konstaterade att de flesta lärare inte hade kontroll 

över vilka förkunskaper eleverna hade, vilket medförde att många elever fick problem att följa med i 
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undervisningen. I Löwings (ibid) djupanalys framgick att en betydande bidragande orsak till att lärare inte 

insåg att eleverna saknade nödvändiga förkunskaper, var hur läraren formulerade sina frågeställningar. 

Läraren ställde ofta ledande frågor, vilket resulterade i att elever gav ett korrekt svar men ändå saknade 

förståelsen. Läraren och eleven pratade förbi varandra och eleven gav läraren därmed intrycket att den 

förstod. Många lärare var också stressade av den stökiga och oroliga arbetsmiljön med långa väntetider för 

eleverna då många elever krävde individuell hjälp. Lärarna gav sig inte tid att lyssna till eller analysera 

elevens problem och förklaringen blev därmed ingen hjälp i de svårigheter eleven hade. Läraren utgick från 

det läraren trodde var problemet och insåg inte vad det egentliga problemet var.   

   Liknande resultat redovisas i forskning av Boaler & Brodie (2004), en forskning där de analyserade 

hundratals lektioner med fokus på vilka frågor lärare ställde till eleverna. De övervägande vanligaste 

frågorna var den typ av frågor som forskarna kallar IRE-frågor (Initiate Respond Evaluate), frågor där läraren 

redan vet svaret som antingen är rätt eller fel. Då sådana frågor vare sig utmanade eller tvingade eleverna 

att reflektera och värdera sin kunskap och förmåga, gav inte heller läraren sig själv möjligheten att kunna 

bedöma varje elevs kunskapsnivå. 

   Framgångsrika lärare valde frågeställningar som gav läraren själv möjlighet att kunna förstå elevernas 

svårigheter och elevernas möjligheter att utveckla sin matematiska förmåga utifrån rätt förkunskapsnivå. 

Dessa lärares frågor tvingade eleverna att tänka djupare, föra matematiska resonemang, förklara för och 

emot vald metod. Lärarna använde sig av varierande frågemönster men där flera forskare samtidigt betonar 

att för att den matematiska kommunikationen i undervisningen ska leda till förbättrade resultat för alla 

elever, måste den övergripande kommunikationen, såväl helklassdiskussioner som i dialoger mellan elever, 

styras av en pedagogisk och didaktisk kompetent lärare (Wood & Yackel, 1990; Boaler & Brodie, 2004; 

Löwing, 2004; 2006; Sjöberg, 2006; Boaler & Staples, 2008; Tarr et al, 2008, Kling Sackerud, 2009; Wernberg, 

2009; Persson, 2010).  

3.1.2.1   Läraransvar kontra elevansvar 

Det Löwing (2004; 2006, s. 90) konstaterade i sin undersökning av lärares lektionsarbete på högstadiet var 

att i huvudsak överlämnade lärarna undervisningsansvaret åt läromedlet med lärarens motivering, att när 

eleverna fick arbeta i sin egen takt, gav det varje elev den individuella tid denne behövde för att lösa sina 

uppgifter. Men enligt Löwing (ibid) fick detta helt motsatt effekt. När eleverna inte fick tillfälle att 

kommunicera matematik muntligt, byggde de heller inte upp ett användbart relevant matematiskt språk. 

Detta medförde att de inte behärskade de uttrycksmetoder som användes i läroboken och därmed fick 

många elever, och då i synnerhet lågpresterande elever, mycket svårt att förstå, inte bara uppgifterna, utan 

framför allt de förklaringsexempel som presenterades. Ytterligare komplikation uppstod när läraren och 

läroboken hade olika syn på lämplig metod. När eleven inte förstod lärobokens förklaring och sedan fick en 

motstridig förklaring av läraren, skapade detta stor förvirring och frustration hos eleven. 

   I en omfattande forskningsstudie i USA konstaterade Tarr et al (2008, p.280) samma fenomen som Löwing 

(2004; 2006, s.152). Tarr et al:s (ibid) studie genomfördes på samma empiriska grund som Löwing (ibid) med 

lärar- och elevintervjuer, klassrumsobservationer och matematiska kunskapstester. Men undersökningen var 

betydligt mera omfattande. Deras undersökning baserades på drygt 2500 elever och 33 lärare i 10 olika 
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skolor, motsvarande svenska högstadieskolor. Elevernas matematiska utveckling studerades under två års 

tid. Tarr et al (ibid) konstaterade att eleverna hade stora problem att själva tyda exempel och förklaringar i 

läroboken när lärarna inte i kvalitativ muntlig kommunikation med eleverna presenterat och förklarat olika 

matematiska begrepp. 

   Även Kling Sackerud (2009, s.150) fann i sin forskning, baserad på intervjuer med lärare och elever, men 

framför allt utgående från klassrumsobservationer, att lärare på högstadiet tonat ned sin egen roll som 

undervisare och ledare och att lärarna hade lagt över ett stort ansvar på varje enskild elev att själv styra sin 

inlärning och kunskapsutveckling. Den kommunikativa, didaktiska kompetens som dessa forskare anser att 

en pedagogiskt kvalitativ lärare ska besitta, innefattar lärarens egen kunskap om det som ska undervisas, 

ämneskompetensen, lärarens förmåga att lyfta fram den väsentliga poängen i det som undervisas om samt 

att läraren har den kunskap som krävs för att ta hänsyn till olika elevers förförståelse och 

abstraktionsförmåga (Löwing, 2004; 2006; Tarr et al, 2008; Kling Sackerud, 2009).   

   Även om flera lärare i såväl Löwings (2004; 2006, s.130) som Kling Sackeruds (2009, s.147) undersökningar 

anammat betydelsen av att försöka konkretisera matematiken med hjälp av laborativa moment, förstärkte 

inte heller dessa arbetsmetoder elevernas lärande, då många lärare saknade relevant matematisk och 

didaktisk kompetens, trots att de var utbildade för högstadiet. Den didaktiska planeringen och syftet med 

laborationerna saknades, vilka moment som skulle läras in. Inga gemensamma diskussioner, 

sammanfattningar eller uppföljningar om på vilket sätt laborationerna förstärkte elevernas lärande, 

förekom. Då lärarna inte själva visste syftet med laborationerna, visste eleverna inte heller vad de lärde sig. 

Löwing (ibid) konstaterade att vissa laborationer till och med förvirrade eleverna och att felaktigt 

genomförda laborationer gjorde mer skada än nytta. 

   Ansvaret som åligger alla lärare att bygga upp goda relationer mellan läraren och varje elev, nämns av flera 

forskare som betydelsefullt för utveckling av elevernas självförtroende i matematik. Lärare ska vara 

medvetna om olika känslomässiga faktorer i undervisningen och styra över hur den sociala miljön i 

klassrummet fungerar. Läraren ska ge tydlig och konkret feedback så att varje elev vet vad läraren bedömer 

samt läraren ska på olika sätt och vid rätt tillfälle aktivt bidra till att höja lågpresterande elevers status i 

klassen (Miles & Miles, 2004; Boaler & Staples, 2008; Persson, 2010). 

   I sin forskning på gymnasiet, konstaterade Persson (2010) att många elever hade stora svårigheter med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder, svårigheter som Persson (ibid) menar inte borde finnas 

om undervisningen på lägre åldrar fungerat. Forskaren efterlyser ytterligare kompetensutveckling av i 

synnerhet lärare för yngre åldrar. Lärarna måste undervisa framåtsyftande, ha kunskap om 

förklaringsmodeller som fungerar även när matematiken når gymnasienivå. Persson (ibid, s. 148) ger som 

exempel att elever under tidigare årskurser måste få möjligheter att förstå olika samband i matematik, att 

förstå likhetstecknets betydelse och minustecknets dubbla funktion. 

   En fenomenografisk och variationsteoretisk forskningsstudie genomfördes på lågstadiet, där avsikten var 

att förbättra undervisningen och elevernas förståelse av olika matematiska begrepp med hjälp av att lärarna 

först identifierade olika kritiska aspekter i det objekt som skulle läras (Wernberg, 2009). 
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   När lärarna lyfte fram olika aspekter i olika matematiska objekt så att eleverna kunde urskilja dessa, 

resulterade detta i förbättrat lärande och positiva resultat för eleverna. En viktig del i lärarnas kompetens 

och som ställer höga krav på varje lärare, är att lärare måste kunna förklara olika begrepp och metoder på så 

många olika sätt som möjligt. Läraren måste lyfta fram vad som ska läras och se sambanden mellan vilka 

aspekter som varierar och vilka som är invarianta i undervisningen, variationsmönster som ger olika 

möjligheter för eleverna att lära (Wernberg, ibid).   

   En viktig förutsättning för att kunna urskilja de kritiska aspekterna i olika matematiska objekt är att läraren 

besitter egen förståelse för det specifika objektet. Då har läraren förmåga att låta eleverna upptäcka om det 

finns likheter eller ej i det som ska läras. Tyvärr konstaterade Wernberg (ibid) att många lärare på lägre 

åldrar behöver betydligt mera matematisk kompetens och att de saknar kvalificerade insikter om olika 

lärandeobjekt. I detta ingår ytterligare en viktig läraregenskap, förmågan att kunna se var och varför elever 

gör olika fel, att i tidiga årskurser synliggöra felaktiga elevuppfattningar och se dessa misstag som 

möjligheter för elevers lärande. Utgångspunkten för detta måste vara att läraren har kunskap om den 

specifika elevens sätt att tänka och förstå ett visst objekt eller fenomen i matematik. Dessa tankesätt 

varierar ofta mellan elever och där många elever utan aktivt stöd av läraren, själva lär sig och befäster icke 

utvecklingsbara strategier, strategier som är problematiska att förändra när eleverna når de högre 

årskurserna, om dessa felaktigheter inte upptäcks tidigt i undervisningen (Neuman, 1987).  

 

3.1.3 Matematik och undervisning 

Ur ett samhällsperspektiv har forskare visat att det är viktigt med matematisk kompetens hos den vuxna 

befolkningen om samhället ska utvecklas och vara tekniskt framgångsrikt (Fuchs et al, 2009, p. 570). Skolan 

måste också bli bättre på att motivera elever att matematik behövs för den egna framtiden (Sumpter, 2009, 

p.4). Då många vardagliga matematiska situationer handlar om pengar och förmåga att klara av sin 

privatekonomi, menar Sjöberg (2006, s.20), att bland vuxna som inte har den kunskapen skapas oro och 

ångest som i stor utsträckning skulle kunna förebyggas med adekvat undervisning i matematik.   

   I en studie på gymnasiet, konstaterar Larsson (2014, s. 11) att allt färre elever är intresserade av att 

studera matematik och naturvetenskap, att i synnerhet naturvetenskapsprogrammen tappar sökanden. 

Forskaren menar att om det finns ett samhällsintresse att öka intresset för matematik på gymnasiet och 

universitet, måste undervisningen i tidiga skolår förändras. Eleverna måste få erfarenhet av varierande 

arbetssätt och arbetsformer som gör fler elever motiverade att utveckla sin matematiska förmåga. Tidiga 

insatser måste göras i undervisningen för att förbättra elevernas kunskaper, där många elever via det 

dominerande traditionella undervisningsmönstret erfar matematik som långtråkigt. Lektionsdesignen har 

stor betydelse för hur elever uppfattar ämnet. Denna långtråkiga undervisning fortsätter sedan på samma 

sätt på gymnasiet men i snabbare takt. I kombination med att den övergripande planeringen ofta blir mindre 

flexibel, leder detta till fortsatta problem för många elever, vilket i förlängningen leder till ytterligare minskat 

intresse för matematikstudier på universitetsnivå. 

   Larsson (ibid, s. 168) menar att om elever i tidiga årskurser har fått erfarenhet av varierande 

arbetsmetoder kommer denna undervisning att stimulera elevers intresse för ämnet och de varierande 
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arbetssätten kan lättare etableras också på gymnasienivå, Och även om det kan vara svårt att motivera att 

all den matematik som ingår i kursplanerna är nyttig och praktiskt användbar, visar forskning att träning i 

matematik utvecklar den intellektuella förmågan (Stenhag, 2010, s.47). 

 

3.1.3.1   Elevers taluppfattning 

Hur elevers taluppfattning utvecklas har stor betydelse för framgångsrikt lärande i matematik (McIntosh, 

2008, s. 11). McIntosh (ibid) har forskat om detta och anser att läraren genom frekvent återkommande och 

uppföljande samtal måste känna till elevens styrkor och svagheter så att läraren tidigt kan avslöja 

missuppfattningar om olika begrepp. Läraren måste skapa aktiviteter och uppgifter som möjliggör för läraren 

att avgöra var eleven befinner sig i sitt lärande, både för att återkoppla till eleven och för att förbättra sin 

undervisning utifrån alla elevers uppfattningar om det som ska läras. Black & Wiliam (2009, p. 17) och 

Wiliam (2010, p.150) menar att genom lärarens aktiva formativa bedömning blir även eleven medveten om 

sina egna styrkor och svagheter och eleven kan då i högre grad även styra sin kunskapsutveckling och själv 

hitta utvecklingsbara strategier.  

   Även Neuman (1987) har forskat om elevers taluppfattning och framför allt intresserat sig för vad som är 

ursprunget till räkneförmåga och hur elever i årskurs 1 skulle stöttas för att uppnå numerisk förståelse av 

talen 1-10. Detta är nödvändig kunskap för att kunna utveckla hållbara och generella strategier i matematik. 

I en fenomenografisk studie urskilde forskaren ett antal olika sätt att förstå talen, där vissa sätt inte kunde 

fungera för att lösa uppgifter. Att lägga till och ta ifrån en enhet i taget innebar att talet kom av räknandet 

och det sista föremålets räkneord blev då namnet för helheten. När talen i stället konkretiserades med hjälp 

av mönster och urskiljningsbara strukturer, kunde talen begripas utan att räknas. Neuman (ibid) använde 

fingrarna som mönster och kunde därmed förändra elevernas tänkande och förståelse av talens innebörd. 

Forskaren menar att en kompetent lärare måste ha insikt om att olika barn erfar och förstår olika fenomen i 

sin omvärld på flera olika sätt. Undervisningen måste därför inriktas på insikt om den förståelse man vill 

utveckla. Basen för den grundläggande taluppfattningen läggs i årskurs 1 och vald undervisningsmetod 

måste därför utgå från barnens föreställningar och uppfattningar om talen.  

   Neuman (ibid) säger att lärande innebär att förändra barns tänkande om ett visst fenomen men där det, 

för att detta lärande ska ske, krävs styrning av en kompetent lärare för att eleven ska göra och se vissa saker 

i stället för att göra och se andra saker som inte leder till utvecklingsbara strategier. Denna variation i 

undervisningen, och dessutom typen av variation, är kritisk för lärandet, att läraren förstår sitt ämne och är 

tillräckligt kompetent för att lyfta fram vissa aspekter som varierar i ett matematiskt objekt medan andra 

aspekter inte kan varieras.  

3.1.3.2   Forskning om matematikundervisning 

   I en annan fenomenografisk och variationsteoretisk undersökning studerade Runesson (1999) 

matematikundervisningen i olika klasser, där forskaren konstaterade att ämnet gavs helt olika karaktär 

beroende på hur det matematiska innehållet framställdes. Runesson (ibid) följde och ljudbandade fem 

erfarna lärares undervisning i matematik under två veckors tid, varefter hon analyserade på vilka skilda sätt 
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det matematiska innehållet framställdes och vilka sätt som mest gynnade elevernas matematiska utveckling. 

Forskaren identifierade tre olika sätt att undervisa, där undervisningsformen i sig inte innebar variation utan 

för att denna skulle bli framgångsrik krävdes att läraren medvetet och systematiskt använde sig av den 

variation av elevuppfattningar som fanns i grupperna.  

   Det mest förekommande undervisningssättet innebar fokus på det rätta svaret, att behärska olika 

matematiska tekniker, ett proceduriellt lärande. Här säger Butterworth (2000, s. 101) att för många lärare 

finns oftast ett rätt svar, som är lärarens, och ett fel svar, som är elevens. Men Butterworth (ibid) betonar att 

även om lärarens svar är effektivast och elegantast är aritmetikens fundamentala inslag att det finns flera 

likvärdiga sätt att uppnå ett mål. Insikten om denna likvärdighet är grundläggande för att förstå aritmetikens 

begrepp och principer, en förståelse som många lärare saknar.         

   Ytterligare två undervisningssätt identifierades av Runesson (1999, s.112). I det ena sättet framställdes 

innehållet av läraren som ett givet, logiskt system där det i första hand inte innebar att lösa uppgifterna rätt 

utan de bakomliggande principerna betonades. Eleverna tilläts varierande lösningar och läraren lyfte fram 

den logiska strukturen. Det tredje undervisningssättet liknade det tidigare nämnda, men kvalitetsskillnaden 

var att elevernas förståelse och logik fokuserades av läraren, där lärarens uppgift var att lyfta fram olika 

uppfattningar och variationer i elevernas tänkande, oavsett om eleverna tänkte rätt eller fel. Via samtal, 

interaktion i klassen, styrd av lärarens medvetna frågor, resulterade undervisningen i en reflekterande 

process hos eleverna när de fick erfara olika sätt att tänka om ett specifikt lärandeobjekt. Variationen i 

gruppen togs till vara vilket ledde till förstärkt lärande hos eleverna. 

   Även Black & Wiliam (2006, p.198) betonar förändring av hur läraren formulerar sina frågor, att dessa 

måste vara öppna och undersökande, där läraren ger elever tid att reflektera för att läraren ska kunna ge 

eleven rätt återkoppling och få insikt om eleven har den rätta förståelsen. 

   I sin forskning, baserad framför allt på klassrumsobservationer, identifierade och kategoriserade Hattie & 

Timberley (2007, p. 100) fyra typer av återkopplingar som förekom i undervisningen. I likhet med Runesson 

(1999) fann forskarna att den vanligaste återkopplingen var den uppgiftsrelaterade som forskarna bedömer 

som ytlig och intetsägande om elevens verkliga kunskaper. Den andra typen kallar forskarna den 

processrelaterade, vilken fokuserade på de strategier elever använde och som forskarna anser vara av högre 

kvalitet. En tredje typ var den personliga återkopplingen som fokuserade på eleven som person, beröm utan 

specifikation, vilket forskarna menar inte leder till kunskapsutveckling hos eleven. Den fjärde återkopplingen 

som Hattie & Timberley (ibid) förordar som den mest effektiva och utvecklande för elevens förmåga, är den 

metakognitiva återkopplingen. Den stärker elevens kompetens i ämnet och hjälper eleven att driva sin egen 

inlärning, att värdera sin egen förmåga och att styra sin egen utveckling.   

   Liknande forskning genomfördes i en svensk undersökning, där lärares och elevers aktivitet i klassamtal i 

årskurs 4 studerades (Björklund Boistrup, 2011, p.132). Också denna forskare fann fyra olika sätt att bedöma 

elevens arbete, där det vanligaste var att eleven skulle arbeta rätt och fort men där det mest effektiva sättet 

för lärande, en bedömning som fokuserade på den matematiska processen, resonemang med eleven och 

konkret positiv feedback, var ovanligast. Forskarens slutsats är att både lärare och elev måste vara aktiva i 



17 
 

samtal, där läraren ställer öppna frågor samt visar intresse och engagemang. En sådan bedömning leder till 

olika möjligheter för elever att utveckla självständighet och lärande. 

   De ivrigaste förespråkarna för en förändrad undervisning som bör domineras av formativ bedömning, Black 

& Wiliam (1998; 2006; 2009), konstaterar samtidigt att det, förutom kompetens hos läraren, krävs hårt och 

tålmodigt arbete för att förändra den egna undervisningen.  

   Många lärare vet i teorin att formativ bedömning och feedback baserad på varje enskild elevs förståelse 

och kunskap, är den form av undervisning som ger positiv utveckling av elevens matematiska kompetens 

(Andersson, 2015). I sin studie noterade forskaren dock att det är svårt för lärare att själva ändra sin 

undervisning praktiskt i klassrummet så att formativ bedömning ger förbättrade resultat. Men i de klasser 

där lärarna fick professionell utbildning och stöd för att veta hur de skulle motivera eleverna och genomföra 

sin återkoppling, konstaterade Andersson (ibid) att en undervisning med hjälp av formativ bedömning gav 

positiva resultat.     

   I en fenomenografisk och variationsteoretisk studie, som genomfördes av Kullberg (2010), videoinspelades 

lektioner på två olika 1-9-skolor. Forskaren analyserade sedan lektionerna, tillsammans med genomförda 

elevtester, för att se vad eleverna lärt sig utifrån olika lektioners design. Kullberg (ibid) konstaterade att 

innehållet i undervisningen åsidosatts i hög grad i svensk skola, att lärarens betydelse tonats ned och att 

elevernas egna lärande och sökande efter egen kunskap belönats (Kullberg, 2010). Ändå är den mest 

betydelsefulla faktorn för elevens positiva utveckling att läraren styr undervisningen och påverkar elevernas 

lärande. Kullberg (ibid, p.171) säger att möjligheten att lära sker utifrån den undervisning som ges, där 

läraren genom att identifiera kritiska aspekter i matematiska begrepp, lärandeobjektet, ger eleverna 

möjlighet att erfara den matematik som ska läras på ett nytt sätt, vilket är grundtanken i variationsteorin.  

   Med utgångspunkt från elevernas frågor, exempel och olika svar, kan matematiska objekt erfaras på olika 

sätt av eleverna. Att identifiera alla olika aspekter samtidigt leder till förstärkt lärande, inlärningen byggs upp 

genom att olika aspekter eller varianter på ett lärandeobjekt belyses, där diskussioner och argumenterande i 

klassen är en förutsättning för att synliggöra elevernas olika tankar och förståelse.  

   Ett utökat samarbete mellan svenska lärare efterlyses också, att dessa planerar och analyserar 

undervisningen tillsammans i så kallade Learning studies som forskaren menar är en stor anledning till 

Japans framgångar i matematik (Kullberg, ibid). 

   Det är lärarens betydelsefulla uppgift att få eleverna att inse att matematik inte enbart är enkla och synliga 

räknefärdigheter utan förmåga att lösa problem, diskutera, argumentera, dra slutsatser och kritiskt granska, 

vilket sammantaget utvecklar det analytiska och logiska tänkandet (Marston et al, 2003, p. 190).  

   Dessutom säger Fuchs et al (2009, p.570) att en undervisning riktad mot problemlösning automatiskt leder 

till att eleverna blir säkrare på att räkna mekaniskt och detta leder till förbättrad taluppfattning. Tyvärr 

konstaterar forskarna att i synnerhet undervisning riktad till lågpresterande elever och elever i olika 

svårigheter domineras av mekaniskt räknande som då inte utvecklar en problemlösningsförmåga som 

eleverna har mest nytta av i vardagen. 

   I en studie på högstadiet, följde Wester (2014) en lärare som försökte förändra sin undervisning enligt den 

forskning som presenterats tidigare. Läraren konstaterade att denna undervisning krävde mycket mera 
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omfattande och noggrannare planering men ansåg det ändå nödvändigt att hitta nya arbetsformer då 

läraren upplevde att den traditionella undervisningen inte gav önskat resultat. Läraren konstaterade att trots 

mekanisk mängdträning klarade många elever inte uppgifterna, förstod inte vad de gjorde och glömde fort 

hur och vilka metoder de skulle använda trots anpassade uppgifter. 

   Läraren ville med sin undervisning utmana elevernas tänkande och resonemang, att eleverna skulle 

diskutera, argumentera och hitta egna lösningsstrategier. Men läraren konstaterade också att eleverna bar 

med sig klassrumsnormerna från tidigare årskurser, vilket försvårade lärarens intentioner att förändra. 

Många elever blev märkbart frustrerade när det inte fanns givna lösningar, där uppfattningen att kunna 

utföra beräkningar med olika metoder var viktigare än att förstå matematiken. Lärarens utmaningar i form 

av olika problem och lösningar ledde till negativa reaktioner hos många elever. Wester (ibid, s.120) menar 

att detta kan vara en bidragande orsak till att lärare ger upp och inte orkar genomföra en undervisning de 

egentligen vet skulle utveckla kompetens och förmåga effektivare än det traditionella egna elevarbetet i 

läroboken. 

3.1.3.3   Undervisning som utjämnar skillnader mellan elever 

En sådan kvalitativ undervisning som Wester (2014) beskriver är extra viktigt för elever med låg social status, 

då den minskar hemmets och föräldrarnas betydelse för elevernas framgång i matematik.  

   Detta konstateras i en omfattande studie genomförd i Brasilien av Franco et al (2007, p.393) bland elever, 

motsvarande cirka årskurs 8. Den empiriska undersökningen omfattade drygt 50 000 elever i 3000 klassrum 

och 2800 skolor, vilket innebar att cirka     2 % av alla elever i årskurs 8 deltog i forskarnas studie. Såväl 

intervjuer med lärare och elever som klassrumsobservationer och matematiska elevtester, genomfördes. 

Genom en förändrad undervisning studerade forskarna om det gick att utjämna skillnader i matematik 

mellan socioekonomiskt starka och svaga elever. Lärarna i undersökningen beaktade de sociala frågorna i 

undervisningen, ställde höga förväntningar på alla elever, stimulerade samtal mellan lärare och elever i olika 

konstellationer, arbetade med problemlösningar och undersökningar av olika matematiska idéer. Därmed 

gavs eleverna möjlighet till fördjupad kunskap och förståelse. Detta resulterade i att alla elever utvecklades 

oavsett social status. Tyvärr konstaterar forskarna att högstatusskolor är mer benägna att utveckla nya 

arbetssätt medan lågstatusskolorna tenderar att fortsätta med traditionell undervisning, trots att behovet av 

förändring för att uppnå goda resultat är störst i dessa skolor.  

   Också svensk matematikundervisning präglas av segregation där grupper med stort behov får mindre stöd 

och ansvaret för lärandet läggs på eleverna själva i stället för på läraren. Forskaren anser att bristfällig 

pedagogik är en orsak till svenska elevers försämrade resultat i matematik (Hansson, 2011).  

   Precis som Franco et al (2007) fann i sin studie, noterade Hansson (2011) att lärarnas undervisningsansvar 

med matematiska samtal och gemensamma genomgångar med förklaringar, var sämre och förekom mera 

sällan i ”socioekonomiska lågstatusklasser” (Hansson, ibid, s. 100), trots att dessa elever är mer beroende av 

en typ av undervisning där läraren aktivt stöttar och lyfter fram det matematiska innehållet. Läraren ska 

organisera sociala aktiviteter som möjliggör för eleverna att ansvara för egen konstruktion av kunskap, såväl 

individuellt som tillsammans med andra och där det är lärarens skyldighet att synliggöra det matematiska 

innehållet som objekt för lärandet i enlighet med variationsteorin. Hansson (ibid, s.107) anser även att 



19 
 

forskningen inom matematik måste ta ett betydligt större ansvar, sätta elevernas lärande i fokus och bland 

annat bidra till att försöka identifiera olika dimensioner i undervisningen med avseende på innehåll, lärares 

och elevers aktiviteter och deras gemensamma ansvar för att utveckla en stimulerande lärandemiljö som 

leder till förbättrad matematisk förmåga hos alla elever. 

   Läxor i matematik, som en del i elevernas lärande, är något som få forskare nämner, där Gustafsson (2015) 

konstaterat att detta kan bero på att det i stort sett inte finns någon tillförlitlig forskning om läxor i 

matematik och vilken inverkan dessa kan ha på elevers kunskapsutveckling. Den begränsade forskning som 

finns pekar också i olika riktningar. Hattie (2009) graderar läxor som den 88:e faktorn av störst betydelse för 

elevers studieresultat, vilket är något som pedagogikprofessor Jan-Erik Gustafsson (2015) vid Göteborgs 

universitet, ifrågasätter utifrån sin egen forskning om läxor utgående från ett annat perspektiv. 

   Gustafsson (ibid) anser att det föreligger ett metodproblem i den huvudsakliga forskningen om att läxor 

generellt inte skulle kunna ge positiva resultat för inlärning. Analys och samband görs i flertalet studier på 

individnivå. Då elever i svårigheter oftast ges mera läxor samtidigt som dessa elever behöver mera tid för att 

lära, visar resultat som i huvudsak grundats på sådana premisser, att mer läxtid inte generellt ger bättre 

resultat. Gustafsson (ibid) genomförde sin forskning om matematikläxor i årskurs 8 och valde i stället att 

analysera sambandet mellan läxor och resultat på klassnivå och såg då positiva samband mellan läxor och 

resultat. Även om effekten inte var enorm var den heller inte försumbar. Gustafsson (ibid) efterlyser därför 

mera forskning som analyseras utifrån flera olika premisser och parametrar innan man, som i Hatties (2009) 

metastudie, i stort sett bedömer läxor som meningslösa för lärandet. 

 

3.1.4 Matematik och elever i svårigheter 

Av tradition har forskare försökt skilja mellan allmänna matematiksvårigheter, då eleven är lågpresterande 

inom alla ämnen, och specifika matematiksvårigheter, vilka inte kan förklaras av brister i begåvning eller 

olika sociala omständigheter. Men oavsett om grundorsaken till elevens svårigheter är allmänna eller 

specifika, blir de huvudsakliga arbetsmetoderna likartade för att hjälpa dessa elever att utvecklas i 

matematik (Butterworth, 2003; Lunde, 2003; Marston et al, 2003; Miles & Miles, 2004; Sjöberg, 2006; Groth, 

2007; Lundberg & Sterner, 2009; Butterworth & Yeo, 2010).                                                                    

   Såväl ur ett individ- som ett samhällsperspektiv har matematiksvårigheter visat sig medföra negativa 

konsekvenser. Forskning visar att det finns ett större samband mellan räknesvårigheter och antisocialt 

beteende än med andra inlärningssvårigheter (Lunde, 2003), där Lunde (ibid, s.254) samtidigt konstaterar att 

det krävs mycket mera forskning om hur matematiksvårigheter ska förebyggas.  

   Också Jackson & Cobb (2010, p.4) efterlyser mera forskning framför allt om hur lärare konkret ska utforma 

och genomföra en undervisning som direkt från tidiga årskurser involverar alla elever, även lågpresterande 

oavsett grundorsak, vilka arbetsmetoder som hjälper och motiverar alla elever att vilja lära sig matematik 

och kunna delta i undervisningen på sitt sätt utifrån sin förmåga.  

   I sin forskning har Fuchs et al (2009, p. 572) visat att matematisk kompetens har betydelse för framtida 

anställning och inkomst och de har dessutom påvisat samband mellan bristande matematikkunskaper och 

ohälsa, samband som även visats i svensk forskning (Vinnerljung, 2010). 
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   Forskning visar att elevers motivation att lära sig matematik, självförtroende i ämnet och prestationsnivå 

grundläggs i de tidiga årskurserna och där forskare också funnit att förändringsbenägenheten är störst i 

dessa årskurser. Med en kvalitativ undervisning som genomförs av en kompetent lärare, kan flertalet elever i 

olika svårigheter utveckla nödvändiga kunskaper i matematik och tllltro till den egna förmågan (Häggblom, 

2000; Linnanmäki, 2002; Löwing & Kilborn, 2002; Marston et al, 2003; Sjöberg, 2006; Gersten & Clarke, 

2007a; b). 

   Många lärare för yngre åldrar saknar kunskap om att matematisk förståelse utvecklas i olika takt och att 

alla elever inte kan bearbeta ett matematiskt innehåll bara för att det anses vara anpassat till en viss årskurs 

och ålder. Omedvetenheten om detta leder till gradvis utslagning av många elever och dålig attityd till 

matematik redan under de första skolåren. Elevernas självförtroende och motivation påverkas negativt 

(Häggblom, 2000, s.239). 

   I det sammanhanget skiljer Linnanmäki (2002, s. 212) på en inre och en yttre motivation, där den inre 

motivationen är starkast relaterad till tro på personlig framgång eller personliga misslyckanden. 

Konsekvensen för den enskilde elevens utveckling i matematik blir därför negativ om eleven redan i tidiga år 

börjar uppfatta sig själv som inkompetent i ämnet. En elev som däremot, med stöd i en kvalitativ 

undervisning, ges möjlighet att få behålla sin inre motivation, kan till och med ha en mycket hög 

självuppfattning i ämnet, trots svaga prestationer. En tilltro till den egna inre förmågan gör eleven mottaglig 

för påverkan i positiv riktning i en undervisning som fungerar. Den yttre motivationen påverkas främst av att 

eleven jämför sin förmåga i förhållande till klasskamraternas kompetens. I en väl fungerande klassrumsmiljö 

kommer denna motivation vara lättare att påverka och förändra än om eleven uppfattar den egna personen 

som värdelös i matematik (Linnanmäki, ibid).  

   Det samtliga tidigare refererade forskare framhåller är att så tidigt som möjligt upptäcka elevers 

svårigheter och stötta elever i deras utveckling innan elevens självuppfattning blivit stabilt negativ och 

därmed svår att förändra och påverka i positiv riktning. Linnanmäki (2002, s.217) noterade i sin 

longitudinella undersökning, där hon i Finland följde samma elevers matematiska utveckling i årskurs 2, 5 

och 8, att av de elever som hade negativ självuppfattning i årskurs 5, hade 75 % av dessa elever denna 

negativa uppfattning även i årskurs 8. Någonstans mellan årskurs 3-6 får de elever, som har olika svårigheter 

i matematik och som inte fått erforderligt stöd, markant påvisbara problem, då matematiken blir alltmer 

abstrakt, problem som till stor del kunnat avhjälpas med adekvata stödåtgärder i de lägre årskurserna 

(Häggblom, 2000; Linnanmäki, 2002; Löwing & Kilborn, 2002, Sjöberg, 2006; Groth, 2007). 

   En kompetent lärare kan tidigt upptäcka varför elever misslyckas. Det McIntosh (2008, s.3) funnit i sin 

forskning är att det är frekvent förekommande bland lärare för yngre åldrar att dessa ofta förbiser, 

nonchalerar och bedömer många misstag i matematik som enkla slarvfel, när misstagen i stället hos vissa 

elever är grova tankemissar som övergår till och blir djupt rotade missuppfattningar hos i synnerhet elever i 

olika matematiksvårigheter, missuppfattningar som är mycket svåra att förändra när eleverna blir äldre. Om 

läraren däremot är medveten om detta och har kunskap om flera olika metoder och arbetssätt för att tidigt 

upptäcka dessa misstag hos eleverna, kan specifika åtgärder genomföras för att utveckla rätt kunskap 

(Marston et al, 2003, p.197). 
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   Det Linnanmäki (2002, s.219) visat är att en stor del av de lågpresterande eleverna i matematik, oavsett 

grundorsak, utvecklades positivt med rätt undervisning och kompetenta lärare, ett resultat som dock inte 

stämmer med många lärares uppfattning om lågpresterande elever och elever som från skolstart uppvisar 

svårigheter i ämnet. Att lärare har attityden att låg prestation är en bestående egenskap hos elever får 

många negativa framtida konsekvenser. ”Att vissa elever fortsätter vara lågpresterande år efter år kan bero 

på lärares och den övriga omgivningens negativa förväntningar” (Linnanmäki, 2002, s. 219). Höga 

förväntningar på alla elever från lärarens sida, också på de elever som bedöms ha svårigheter, men i lika hög 

grad höga förväntningar på elevernas vårdnadshavare, kommer att ha positiv inverkan på elevernas 

motivation, lärande och tron på den egna förmågan (Jackson & Cobb, 2010, p.20). 

3.1.4.1   Undervisning med positiva effekter för lågpresterande elever 

Många forskare som refereras till nedan, presenterar undervisningsmetoder och arbetssätt som visat sig ge 

positiva resultat för framför allt lågpresterande elever och elever i olika matematiksvårigheter och då i 

synnerhet om denna undervisning konsekvent börjar genomföras i de tidiga årskurserna och i helklass. När 

sådan undervisning inte fungerat i de lägre årskurserna, ökar behovet av specialpedagogiska åtgärder och 

specialundervisning ju äldre eleverna blir, vilket forskning bedriven på högstadiet visat. 

   För nästan 20 år sedan började Black & Wiliam (1998) betona betydelsen av lärarens formativa bedömning 

i undervisningen, en bedömning som visade sig vara särskilt effektiv för elever i olika svårigheter och deras 

möjlighet att utvecklas i matematik. Men forskarna insåg också att en sådan undervisning kräver förändrade 

arbetssätt i klassrummen och att det av lärarna krävs hårt och tålmodigt arbete för att kunna förändra det 

dominerande beteendet i matematik i form av mekaniskt, enskilt räknande i läroboken. Forskarna menar att 

eleverna ofta måste få veta var de kunskapsmässigt befinner sig, vilket det konkreta målet med 

undervisningen är och hur och vad de ska träna för att nå målet.   

   Detta efterfrågades även av de elever på högstadiet som ingick i Sjöbergs (2006, s.229) longitudinella 

studie, elever som under stor del av sin tid i grundskolan haft och upplevt svårigheter i matematik. Sjöberg 

(ibid) inledde sin studie genom att identifiera ett antal elever som i årskurs 5 uppvisade olika svårigheter i 

matematik. Han följde sedan dessa elevers matematiska utveckling via tester, klassrumsobservationer och 

intervjuer ända upp till årskurs 2 på gymnasiet. Huvudsyftet var att undersöka om eleverna hade specifika 

matematiksvårigheter eller om de svårigheter eleverna uppvisade kunde härledas till andra faktorer.  När 

eleverna började på gymnasiet och reflekterade bakåt, insåg eleverna att det var den form av bedömning 

från lärarnas sida som Black & Wiliam (1998) beskriver, som kanske kunnat hjälpa dem att utveckla 

matematisk förmåga. Framför allt på högstadiet var det enbart provresultaten som varit av betydelse, vilket 

påverkade eleverna negativt då missade provpoäng inte visade varför de misslyckats. Sjöberg (ibid) 

konstaterar att matematik är det ämne som ger störst provstress. Risken för misslyckanden är större än i 

exempelvis svenska och engelska då det oftast är exakta svar som krävs i matematik. 

   I det sammanhanget talar Magne (1998, s.152) till och med om att matematikens rätt- och felstruktur 

skapar provångest hos många elever. Däremot menar Stenhag (2010, s.169) att denna rätt- och felstruktur är 

matematikens styrka och något vi aldrig får ge upp. I förhållande till andra ämnen blir det mycket tydligt vad 

eleven behärskar respektive inte behärskar för såväl läraren som eleven själv. Kling Sackerud (2009, s.147) 
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anser dock att rätt- och felstrukturen medför att kvantitet prioriteras framför kvalitet. Löwing (2004; 2006, 

s.29) fann i sin studie på högstadiet att många lågpresterande elever och elever i olika svårigheter, som inte 

hann med eller klarade av givet arbete på lektionerna, fick hoppa över viktiga moment. Detta resulterade i 

att dessa elever drog på sig en växande förkunskapsskuld, vilket ledde till nya misslyckanden vid nästa 

provtillfälle.  

   Tydliga, ofta förekommande och systematiska instruktioner från lärarens sida, gav mycket goda effekter för 

elever i svårigheter. Detta visas i forskning av Gersten & Clarke (2007a, p.1). Då många av dessa elever 

dessutom hade svårt att avskärma sig från irrelevanta faktorer och fokusera på matematik, såg forskarna 

positiva resultat av en undervisning där framför allt dessa elever tvingades att tänka högt, förklara, rita, 

konkretisera och visualisera och där matematiken långsamt och systematiskt fick övergå från konkret till 

abstrakt (Gersten & Clarke, 2007b, p.2). 

   Också i Miles & Miles (2004) och Butterworth & Yeos (2010) forskning visas hur betydelsefullt det är för 

elever i svårigheter att flera sinnen involveras i undervisningen och lärandet. I detta ingår det Wiliam (2007), 

Wiliam & Thompson (2007) och Black & Wiliam (2009) förordat i många år att lärare måste förändra sin 

undervisning, styra och organisera varierande aktiviteter. Lärare, elever och kamrater ska gemensamt 

ansvara för att utveckla kunskap som leder till fortsatt lärande och utveckling i matematik för alla elever. 

Forskarna har visat att gemensamt arbete utvecklar lärandet i synnerhet hos elever i svårigheter, då det dels 

stimulerar elevernas egna arbetsinsatser, dels stimulerar kamrater att hjälpa varandra. Wiliam (2007, p.4) 

har forskat om kamratbedömningar och anser att elever blir mera aktiva och börjar även reglera sin egen 

inlärning när de tvingas motivera och bedöma en kamrats uppgifter och val av metoder. Wiliam (ibid) har 

funnit att detta arbetssätt leder till dramatiskt ökad inlärning hos alla elever när en sådan undervisning 

fungerar. 

   När elever uppvisar svårigheter i matematik, anser vissa forskare att den ordinarie undervisningen ska 

analyseras, för att där söka orsakerna till elevens problem och utreda vad som i första hand kan göras i 

klassrummet för att stötta eleven. Forskarna är inte övertygade om att specialundervisning i små grupper 

alltid ger bäst resultat, en åtgärd som är vanligt förekommande (Marston et al, 2003, p.189).  

   Men flera andra forskare framhåller ändå att till och med en -till enundervisning är nödvändig för att 

många elever ska kunna få möjlighet att utveckla matematisk förmåga (Butterworth, 2003; Miles & Miles, 

2004; Lundberg & Sterner, 2009; Butterworth & Yeo, 2010). 

   Betydelsen av hur mycket tid elever använder till matematiskt tänkande, att ju mer eleven övar desto 

bättre utvecklas talförståelsen när hjärnan får genomsyras av siffror och tal, betonas starkt av Butterworth 

(2000, s. 125). I specialundervisningen tvingas eleverna utnyttja tiden effektivare än i klassrumsmiljön, tiden 

som konstaterats vara en viktig förutsättning för lärande. Sjöberg (2006, s.225) fann i sin undersökning att 

många lågpresterande elever och elever i svårigheter bara utnyttjade en bråkdel av lektionstiden till effektivt 

arbete. Som förklaring till den begränsade egna arbetsinsatsen angav eleverna strukturella yttre faktorer. De 

var inte heller själva medvetna om betydelsen av den egna arbetsinsatsen eller hur liten del av lektionstiden 

de faktiskt ägnade sig åt och arbetade med matematik. 
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   I en undersökning av elevers syn på specialpedagogiska åtgärder på högstadiet, var eleverna i huvudsak 

positiva till specialundervisningen (Groth, 2007). Eleverna ansåg att det enskilda stödet var främjande för 

deras lärande och eventuellt utanförskap motverkades av speciallärarnas ambition att stötta eleverna. I 

dialog med eleverna anpassade speciallärarna sin undervisning till elevernas individuella lärandestruktur, 

visade tilltro till elevernas förmåga att kunna utvecklas, ställde krav på att eleverna skulle utveckla 

självständiga arbetssätt och att eleverna själva skulle kunna bedöma resultaten av sina arbeten, att eleverna 

medvetet utvecklade sin matematiska kompetens och tilltro till den egna förmågan. Groth (ibid, s.170) 

menar att många elever är i behov av betydligt mera individuellt stöd än vad lärare generellt ger i ordinarie 

undervisning, där en orsak kan vara att klasserna är för stora för att lärarna ska hinna stötta varje elev på 

dennes kunskapsnivå. Groth (ibid) säger också att det finns stöd i forskning att framför allt elever från 

familjer som saknar studietraditioner presterar bättre i små klasser. 

 

3.1.5 Matematik och genus 

Matematik är det enskilda ämne i skolan som har störst inverkan på och betydelse för elevers 

självförtroende (Linnanmäki, 2002, s.210). Detta är också något som Lundin (2008, s.15) konstaterar och är 

kritisk till. Matematikens höga status i samhället vilar på historisk grund, då ämnet endast var tillgängligt för 

en elit av människor och då i huvudsak för män. Lundin (ibid) anser att kraven i läroplanen vilar på denna 

historiskt traditionella syn på ämnet och är därför alltför högt ställda i det nutida samhället, då mycket av 

det som eleverna tvingas lära sig och ska ha kunskap om, är alltför abstrakt och inte konkret förankrat i 

många människors vardag. Resultatet blir, menar Lundin (ibid) att ett stort antal elever, framför allt relaterat 

till detta enskilda skolämne, erfar misslyckanden i utbildningsväsendet och därmed ett sänkt självförtroende. 

Därför blir det Linnanmäki (ibid) hävdar extra angeläget att, så tidigt som möjligt, bygga upp elevernas 

självförtroende i matematik och då i synnerhet flickornas självkänsla i ämnet.   

   Medan flickor generellt underskattar sin förmåga i matematik, överskattar många pojkar i stället sin 

förmåga, trots att könen prestationsmässigt är likvärdiga (Boaler, 1997; Linnanmäki, 2002; Brandell et al, 

2003; 2005; Sjöberg, 2006; Sumpter, 2009; Skolverket, 2010a). Linnanmäki (2002, s.212) påtalar att det är 

betydligt svårare att påverka självuppfattningen hos en elev som redan har dålig självkänsla än att 

genomföra en undervisning som förebygger att framför allt flickor tidigt börjar underskatta sin förmåga i 

matematik. 

  I forskning från Storbritannien och USA konstaterades att den negativa tilltron till den egna förmågan hos 

underpresterande flickor i matematik, ansågs i huvudsak vara en produkt av hur undervisningen bedrevs, 

inte av flickornas faktiska förmåga att lära sig (Boaler, 1997, p. 289). Boaler (ibid) konstaterade att trots att 

de yngsta eleverna oftast undervisades av kvinnliga lärare och att flickorna presterade lika bra eller bättre än 

pojkarna, gav det övergripande skolsystemet i form av läroböcker, lärarnas utbildning och undervisningens 

genomförande som resultat, att många flickor inte uppfattade sig som matematiska och saknade 

självförtroende i matematik. Boaler (ibid) anser att skolans roll att motverka könsskillnader blir ännu mera 

betydelsefull när forskaren tar i beaktande den syn på matematisk kompetens som finns generellt i 

samhället på könsskillnader och kvinnor inom matematik och naturvetenskap.  
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   Flickornas bristande tilltro till sin matematiska förmåga medför att fler flickor är stressade över sitt 

gymnasieval (Sjöberg, 2006, s.230). Denna bristande tilltro inverkar även negativt på flickornas val inför 

högre studier, där det redan på gymnasienivå finns en stark könsmärkning av matematik på framför allt 

naturvetenskapsprogrammet, vilket i sin tur medför att alltför få kvinnor studerar matematik på 

universitetsnivå, trots att de på gymnasiet presterat minst lika bra som pojkarna (Brandell et al, 2003; 2005).     

   Många pojkar överskattar sin förmåga och den uppfattningen grundläggs tidigt (Sjöberg, 2006, s.231). Att 

undervisningen i matematik och lärarens förhållningssätt inverkar på uppkomsten av hur elever uppfattar sig 

själva och sin förmåga sägs av Sumpter (2009, p.24), då hon refererar till forskning som visar att det redan i 

årskurs 1-3 grundlagts könsskillnader bland eleverna. Flickorna använder sig av givna lösningsmetoder från 

läraren medan pojkar i högre grad tillåts hitta på egna metoder, gissa och pröva sig fram. Samma imitativa 

resonemang och osäkerhet fann Sumpter (ibid) följde många flickor upp på gymnasienivå medan pojkarna 

fortfarande var mera riskbenägna, kreativa och villiga att testa sig fram till olika lösningar. Då flickorna inte 

heller har tilltro till den egna förmågan, vågade de inte chansa och pröva egna vägar på samma sätt som 

pojkarna. Flickorna blev därmed mera begränsade och mindre självständiga i sin lärprocess. Sjöberg (2006, 

s.100) konstaterade att flickorna var mera osäkra då de överskattade svårigheterna i ämnet och att de också 

var mera beroende av lärarens bekräftelse på den egna förmågan. Dessutom påverkas flickor mera av 

stökiga klassrumsmiljöer, är oftare stressade och ställer högre krav på sig själva (Skolverket, 2010a). Men 

trots att flickor värderar sin egen förmåga lägre, presterar de lika bra i matematik som pojkarna, oavsett om 

eleverna är låg- eller högpresterande (Skolverket, 2010b, s.14).   

   Lärare måste i betydligt högre grad uppmärksamma genusfaktorer i matematik, (Sumpter, 2009, p.25), 

speciellt då även Brandell et al (2003; 2005) konstaterade att matematik fortfarande ansågs som mest 

användbart för pojkar i framtiden, att flickornas goda resultat berodde på att de arbetade hårt och var flitiga 

på lektionerna, medan pojkarnas framgångar berodde på att de var mera logiska och smartare än flickorna. 

Också i den specialpedagogiska undervisningen hade flickorna sämre självförtroende än pojkarna, vilket 

Groth (2007, s.136) menar beror på att det är känsligare för flickor att ha skolrelaterad problematik. Bland 

dessa lågpresterande elever finns de osynliga flickor som Sjöberg (2006) kallar ”tapetblommor” (ibid. s. 214), 

flickor som aldrig ber om hjälp, som inte kräver lärarens uppmärksamhet, som inte stör undervisningen och 

som läraren helst ser att de löser uppgifterna själva.  

   I sitt projekt om elevers attityder till matematik i årskurs 9 och på gymnasiet, visade Brandell et al (2003; 

2005), att såväl flickor som pojkar hade de könsbundna uppfattningar som tidigare presenterats. Minst lika 

oroande anser Sumpter (2009, p.17) det vara att även de lärare på gymnasiet som hon intervjuade, hade 

dessa stereotypa åsikter om vad som ansågs kvinnligt respektive manligt i matematik. När dessa lärare fick 

bedöma okända elevers prov, ansågs imitativa, lärarpresenterade uppgiftslösningar vara utförda av kvinnliga 

elever, medan mera kreativa och chansartade lösningsförslag utförda av manliga elever. Därför menar 

Sumpter (ibid) att det är av stor betydelse hur det matematiska resonemanget och undervisningen bedrivs 

av lärare i de yngre årskurserna om genusskillnader i matematik ska kunna utjämnas och flickornas självbild 

förändras i positiv riktning. Att pojkarna, och då i synnerhet lågpresterande pojkar, överskattar sin förmåga 

innebär inte heller några fördelar ur ett individ- eller samhällsperspektiv (Stenhag, 2010, s.164). 
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   Då läraren konstaterats vara den enskilt mest betydelsefulla faktorn för framgång och elevpåverkan i all 

undervisning (Hattie, 2009), genomförde Palmer (2010) en undersökning av vilken självbild och uppfattning 

om matematik som lärarstuderande för de yngre åldrarna hade. Flertalet av lärarstudenterna var själva 

negativa till ämnet och kände oro, stress och nervositet inför lärarutbildningens kurser i matematik. Palmer 

(ibid) menar att denna känsla av bristande självförtroende i matematik omedvetet kommer att överföras till 

eleverna om den inte ändras under lärarutbildningen. 

   Fortfarande anses pojkar än i dag som innovativa problemlösare medan flickor är duktiga på instrumentellt 

hårt arbete. Denna föreställning om kön fanns hos de blivande lärarna och även denna förställning kommer 

att överföras till eleverna om den inte kan förändras. Därför anser Palmer (ibid) att det åligger 

lärarutbildningarna ett stort ansvar att omvärdera, utmana och utveckla pedagogiskt organiserade 

lärandesammanhang med avseende på genus och subjektivitet, i synnerhet inom alla kurser riktade mot 

lärare för de yngre årskurserna. Det är redan i de lägsta årskurserna som elevernas självuppfattning i 

matematik grundläggs, en självbild, som framför allt i matematik, visat sig vara stabil och problematisk att 

förändra när eleverna blir äldre. 

   För att kunna stötta så många barn som möjligt att få bli matematiska, att få erfara matematisk förmåga, 

anser Palmer (ibid), att lärarutbildningarna i mycket högre utsträckning, utöver ämneskunskaper i 

matematik, måste prioritera genusaspekter och identitetsfrågor för att blivande lärare ska kunna välja 

undervisningsmetoder, material och läromedel som utmanar stereotypa könsmönster i matematik. 

 

3.2   Teoretiska utgångspunkter 

I min undersökning var ambitionen att försöka hitta och synliggöra variationer i hur elever erfar matematisk 

förmåga och hur elever erfar undervisningen i matematik. Utifrån fenomenografisk forskning har en 

variationsteori utvecklats, en teori som överensstämmer med min forskningsansats. Jag kommer även i min 

analys och diskussion att relatera till det sociokulturella perspektivet på kunskap och på hur inlärning sker, 

såsom detta perspektiv beskrivs av Säljö (2010).  

   Inom fenomenografin är utgångspunkten för den empiriska forskningen att försöka hitta och beskriva hur 

människor erfar olika fenomen i sin omvärld. Forskaren vill studera vad det i så fall innebär att erfara något 

på ett visst sätt samt försöka synliggöra variationer i människors beskrivningar av hur de erfar olika fenomen. 

Samtidigt bygger teorin i sin tur på iakttagelsen att för varje fenomen vi möter finns det bara ett begränsat 

antal kvalitativa sätt som ett visst fenomen kan erfaras, uppfattas och förstås (Marton, 2009, s.98). Inom 

fenomenografin är strävan att hitta och beskriva sådana skillnader och där begreppet erfara utgör ett 

centralt begrepp med specifika innebörder inom denna analysmetod. Att erfara innefattar att bli informerad 

om och få vetskap om olika fenomen, att uppleva och skaffa sig olika erfarenheter och känslomässiga 

relationer till olika fenomen i vår omvärld. 

   Den fenomenografiska forskningen utgår från att människor agerar utifrån sin erfarenhet av den värld hon 

lever i och att erfarandet av ett visst fenomen kan skilja sig mer eller mindre åt mellan olika människor 

(Marton, 1976, s.2). Världen är vare sig enbart objektiv eller subjektiv, utan fenomenografin uttrycker en 

relationell syn på verkligheten (Marton, 1992, s. 30). Det är i relationen mellan vad vi erfar hos ett visst 
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fenomen och hur vi erfar fenomenet utifrån våra skilda utgångspunkter, som avgör hur vi förstår något eller 

agerar. När vi erfar ett fenomen är vårt medvetande sådant att vissa aspekter av det erfarna kommer att 

träda fram i förgrunden och medvetet fokuseras medan andra aspekter inte urskiljs. En viss individ kan 

uppfatta ett fenomen genom att urskilja vissa aspekter medan en annan individ skiljer ut andra aspekter av 

samma fenomen (Runesson, 1999; 2000, s. 24). Vi kan därmed beskriva och försöka förstå ett fenomen 

antingen ur individens eller fenomenets perspektiv (Marton, 2009, s.107). Detta ger möjlighet att hitta 

variationer i skilda sätt att erfara samma fenomen. En viss individ kan se och förstå ett visst fenomen på ett 

visst sätt. Men samma fenomen kan se ut eller erfaras olika av andra personer. Detta innebär i sin tur att 

olika sätt att erfara samma fenomen kan ta sig olika psykologiska handlingar hos olika människor (ibid, s. 

118). Mänskligt tänkande och handlande är något som det sociokulturella perspektivet på lärande 

intresserar sig för (Säljö, 2010, s. 18). I fokus står samspelet mellan individ och kollektiv. 

   Eftersom det finns olika sätt hos olika individer att förstå eller uppfatta olika fenomen i omvärlden 

(Marton, 2009, s.101) och där framgångsrikt lärande är avhängigt av ett visst sätt att förstå ett fenomen, 

måste verkligt lärande i undervisningen bygga på att eleven ges möjligheter att förändra sin uppfattning om 

fenomenet (ibid, s. 98). Inom variationsteorin beskrivs lärande som ett nytt sätt att erfara något. Man lär sig 

urskilja aspekter som man tidigare inte har kunnat urskilja, samtidigt som man har förmågan att vara 

medveten om dessa aspekter (Marton & Booth, 2000, s. 161).  

   Lärande ses som förmågan att se och erfara något nytt som en variant på eller en vidareutveckling av något 

som vi redan känner till (Säljö, 2010, s. 73). Språket är här länken mellan det yttre, som utgörs av 

kommunikationen mellan individer och det inre, som är tänkandet som utvecklas hos den enskilde individen 

(ibid. s. 108). Det är i kommunikation, i vardagliga interaktioner och i samtal med andra individer som våra 

elever lär sig de färdigheter de behöver för framtiden. Att elever får möjligheter att ingå i samarbeten där 

kunskapen används i syften som är begripliga för eleven, är en avgörande punkt, menar Säljö (2010, s. 230), 

och där läraren måste vara medveten om att många barn faktiskt saknar förhandserfarenhet av en mängd 

fenomen som behandlas i undervisningen. 

   I sin teoridiskussion tar Säljö (ibid.) ett flertal exempel från matematiken när han beskriver 

lärandeprocesser. Matematik anses inte vara närvarande i många barns vardag på samma sätt som en del 

andra ämnen. Det krävs därför gedigen kunskap hos läraren för att kunna synliggöra kritiska aspekter hos 

olika matematiska fenomen. 

   Att hitta och definiera de kritiska aspekterna inom ett visst matematiskt område, medför att läraren bättre 

kan anpassa sina förklaringar till elevers förståelse av det som ska läras in. Inom variationsteorin benämner 

man det man vill att eleverna ska lära sig som lärandets objekt. Detta lärandeobjekt anses då ha så kallade 

kritiska aspekter som eleven måste urskilja för att uppfatta lärandeobjektet på ett visst sätt. Den kritiska 

aspekten är beroende på vad som ska läras i förhållande till vem som ska lära. En viss kritisk aspekt blir 

möjlig att urskilja om den varierar och kan inte bestämmas i förväg enbart utifrån ämnesinnehåll. Aspekten 

upptäcks först i ljuset av elevens förståelse av det som ska läras (Kullberg, 2010, s. 172).  

   Lärare måste utforska och få insikt om hur olika elever förstår olika problem och fenomen (Marton, 2009, 

s. 102). Läraren måste ta reda på hur samma fenomen erfars och förstås olika av olika elever. Basen för den 
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metod läraren väljer i sin undervisning för att kunna utveckla verkligt lärande, måste grunda sig på insikt om 

vilken förståelse läraren vill utveckla hos eleverna. Läraren måste ha kunskap om vilka olika uppfattningar 

om ett fenomen som elever har (Neuman, 1987). För att kunna förändra elevers tänkande krävs alltså insikt 

hos läraren om hur elever faktiskt förstår och tänker om fenomenet, att det kan finnas pedagogiskt 

betydelsefulla skillnader i elevers uppfattning om samma fenomen i undervisningen (Marton, 2009, s. 113). 

Relevanta lösningar på ett problem varierar då problemet förstås på olika sätt i olika sammanhang och av 

olika individer. 

   Om elever har konkret erfarenhet av ett fenomen, kan detta i ett pedagogiskt kvalitativt kommunikativt 

sammanhang med lärare eller med kamrater, övergå till att bli abstrakt tänkande och fenomenet har då 

blivit till levande kunskap som fyller en funktion hos eleven (Säljö, 2010, s.70). Med hjälp av det talade 

språket utvecklas tänkandet. Det är genom att i sociala sammanhang samspela, resonera och tolka 

verkligheten tillsammans med andra människor som vi använder varandra som resurser för att förstå och 

kommunicera även i framtida sammanhang (ibid, s. 106). 

   Bland annat argumenterar Säljö (ibid. s. 120, 194) med hänvisning till Vygotskys tankar och hans teori om 

den så kallade proximala utvecklingszonen, när han beskriver hur verkligt lärande sker. För att få insikt om 

hur eleven erfar ett visst fenomen, måste läraren försöka hitta var i den proximala utvecklingszonen eleven 

befinner sig i sin nuvarande erfarenhet av och om fenomenet. Inom denna fiktiva zon menar Vygotsky att 

det finns ett tänkt avstånd mellan vad en elev har förmåga att själv lära sig och vad eleven ytterligare kan 

prestera för att utveckla sin förståelse och kunskap om fenomenet med hjälp av läraren eller en kamrat, som 

redan har en mera fördjupad kunskap om fenomenet i fråga. Språket är helt centralt för att detta ska bli 

framgångsrikt och där framför allt läraren måste ha förmåga att relatera den nya kunskap som eleven ska 

tillägna sig, till elevens tidigare erfarenhet av fenomenet.  

   Lärande och utveckling sker genom deltagande i sociala sammanhang, där eleven lär sig resonera och 

agera, en kunskap eleven sedan kan använda i nya sammanhang (Säljö, 2010, s. 236). Såväl Säljö (ibid. s. 230) 

som Marton (2009, s.99) påtalar hur viktigt det är med en god relation mellan läraren och eleven, att läraren 

har förmågan att skapa ett kommunikativt sammanhang med sina elever, där läraren måste ta reda på 

elevens uppfattning om vad den ska lära sig och vilken förförståelse eleven har om fenomenet som ska läras. 

Marton (ibid) hänvisar till sin egen forskning som visar att traditionell undervisning bara ger en begränsad 

förändring av de flesta elevers tänkande om ett visst fenomen, vilket medför att skolans undervisning i så fall 

inte bidrar till ett verkligt lärande hos eleverna.    

 

4   Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att försöka identifiera och synliggöra hur elever själva erfar sina egna 

styrkor respektive svagheter i matematik, vad elever själva menar påverkar att de upplever den egna 

kompetensen som de gör, vilka individuella förmågor elever erfar att de har eller saknar för att ha möjlighet 

att lyckas i matematik. 

   Undersökningens inriktning har varit mot följande frågeställningar: 

 Vilka styrkor respektive svagheter erfar några elever att de själva har i matematik? 



28 
 

 Vilka faktorer i matematikundervisningen menar några elever har betydelse och inverkar på hur 

eleverna erfar sin egen förmåga och kompetens i matematik som de gör? 

 
5   Metod 
Forskningsansats, teori och perspektiv på hur inlärning sker, har påverkat mitt val av metod. Jag vill 

undersöka och försöka synliggöra hur elever erfar fenomenen matematisk förmåga och undervisning i 

matematik, vilka varierade förklaringar elever menar har betydelse för att utveckla kompetens i ämnet, såväl 

på individnivå som i klassrumskollektivet. Lärandeobjektet i min undersökning är hur elever lär sig, erfar och 

förstår de egna styrkorna respektive svagheterna i matematik där de kritiska aspekterna innefattar de 

personliga egenskaper och de faktorer i undervisningen som kan urskiljas och som möjliggör eller hindrar 

elever att utveckla förmåga och kompetens i matematik. 

   En fenomenografisk forskningsansats och en variationsteori i kombination med mitt sociokulturella 

perspektiv på lärande, gjorde att metodvalet blev kvalitativt inriktat och genomfördes med hjälp av 

intervjuer. Då detta arbete var begränsat både i tid och omfång, inriktades mitt arbete enbart mot ett 

elevperspektiv. Forskning där enbart elevers egna beskrivningar står i centrum, anses av bland andra Sjöberg 

(2006, s. 78) som ovanlig. En av anledningarna kan vara att många forskare, även Sjöberg själv, konstaterar 

att framför allt yngre tonåringar har svårt att reflektera över sin tillvaro, vilket medför svårigheter att få ett 

tillräckligt intressant och relevant forskningsresultat. 

   En kvalitativ undersökning karakteriseras av att forskaren försöker förstå hur livet ter sig för olika individer 

eller grupper (Hartman, 2004, s. 273). Det innebär ofta att forskaren kommer att beskriva en mängd detaljer 

för att betona vikten av kontextuell förståelse av ett socialt beteende. Fejes & Thornberg (2009, s. 30) säger 

att kvalitativa intervjuer kan ge forskaren förståelse för hur personer upplever det fenomen som studeras. 

Samtidigt säger författarna att det finns en stor utmaning i kvalitativ forskning att skilja mellan betydelsefullt 

och trivialt, att kunna identifiera betydelsefulla mönster och variationer.  

   Min forskningsansats är fenomenografisk. Dahlgren & Johansson (2009, s. 122) säger att 

uppmärksamheten i fenomenogafisk forskning ska riktas mot variation mellan olika uppfattningar om 

samma fenomen snarare än mot likheter, vilket överensstämmer med mitt variationsteoretiska perspektiv. 

Med uppfattning menas då att förstå något eller sätt att erfara något. Inom fenomenografin används 

begreppet kategorier för att beskriva den  spännvidd som finns över mänsklig förståelse av olika fenomen. 

Intervjupersonernas utsagor sammanställs i olika beskrivningskategorier för att kartlägga de uppfattningar 

som finns i urvalsgruppen. Detta för att undersöka hur uppfattningar och erfarenheter förhåller sig till 

varandra och till det undersökta fenomenet med avsikten att jämföra likheter men framför allt att identifiera 

olikheter (Dahlgren & Johansson, ibid). Förhoppningsvis framkommer det variationer i hur mina 

intervjupersoner erfar sina styrkor och svagheter och hur matematikundervisningen påverkar dessa. 

Fördelen med intervjuer nämns som effektivt om forskaren vill få en djupare insikt om personers subjektiva 

erfarenheter av sin omvärld (Bryman, 2002, s. 413; Denscombe, 2009, s. 268). Intervjuer är flexibla. 

Forskaren har möjlighet att uppmuntra den intervjuade personen att fördjupa sina förklaringar. 
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   Flertalet kvalitativa undersökningar genomförs ofta med hjälp av intervjuer, vilka kan utgöra en stor källa 

till fördjupad kunskap om det fenomen som ska studeras (Säljö, 2010, s. 115). Ändå uttrycker Säljö (ibid) en 

viss oro, inte med avseende på metoden i sig att använda sig av intervjuer, utan hur forskaren tolkar det som 

sägs och vilken betydelse denne ger det som framkommer i intervjuerna. Forskaren måste vara medveten 

om att det som sägs inte är det som tänks. Dessutom måste allt som sägs relateras till sin kontext, där 

intervjun är en konstlad situation.  

   Detta påpekas också av Denscombe (2009, s.269), att vad människor säger i en konstlad situation inte med 

automatik är sanning. Det har därför stor betydelse att jag är medveten om och noga beaktar detta, då min 

undersökning dessutom endast omfattar ett fåtal respondenter. Jag kan inte generalisera det som sägs till en 

population utan enbart försöka relatera resultatet till min variationsteori (Bryman, 2002, s. 369). Hartman 

(2004, s. 195) uttrycker dessutom att i analysen av en intervju, gör forskaren en tolkning av ett fenomen som 

redan är tolkat av personen i fråga. Det innebär att jag kommer att tolka de av eleven tolkade fenomenen 

matematisk förmåga och matematikundervisning och försöka analysera och förstå dem utifrån elevens 

tolkning av fenomenen. 

   Kvalitativa intervjuer kan genomföras på olika sätt. I mitt fall passar semistrukturerade frågor bäst 

(Bryman, 2002, s. 415; Denscombe, 2009, s. 234). Ett antal givna frågeställningar förbereds. Då dessa frågor 

bör vara relativt öppna, kan ordningsföljden varieras, svaren kan fördjupas med hjälp av olika följdfrågor 

beroende på hur olika elever svarar och vilka synpunkter de har. Intervjuerna blir flexibla. En fördel med 

semistrukturerade frågor är att forskaren får en viss grundstruktur i svaren, vilket ger  större möjligheter att 

hitta likheter och variationer. Bryman (2002, s. 415) och Hartman (2004, s. 281) talar om en intervjuguide 

som innehåller teman och en viss ordning så att samtalet inte blir alltför fritt med risk att man avviker från 

det som ska studeras. 

   Vid alla intervjuer måste den så kallade intervjuareffekten beaktas, något som i sin tur kan påverka 

resultatets tillförlitlighet. Då forskaren själv är ett redskap i datainsamlingen påverkas insamlingen av 

forskarens egenskaper (Bryman, 2002, s. 369). Dessutom har forskarens identitet betydelse för den som ska 

intervjuas (Denscombe, 2009, s. 245). Människor kan bli generade eller besvärade och försöka infria 

forskarens förväntningar och ge svar som de tror att forskaren vill ha. Forskaren måste vara medveten om 

sina egna åsikter och övertygelser och försöka genomföra intervjuer, analys och tolkning utan förutfattade 

meningar, även om det aldrig till fullo går att befria sig från förhandstaganden (ibid. s. 116, 122). Vår 

yrkesstatus går inte att ändra på. Då jag valt att basera min undersökning om matematik på intervjuer med 

elever från årskurs 9, har jag som lärare i matematik i årskurs 7-9, varit mycket medveten om dilemmat och 

den svåra balansgång detta medför. 

   Resultatets tillförlitlighet kan påverkas av min egen yrkesroll. Men samtidigt säger Denscombe (2009, 

s.244) att i många forskningsprojekt är det nödvändigt att forskaren har kunskap om det område som ska 

studeras, att forskaren är insatt i ämnet för att kunna ställa rätt frågor, förstå, tolka och analysera svaren. 

Kanske är detta extra betydelsefullt för mig som ska intervjua tonårselever, där många forskare konstaterat 

att sådana elever har svårt att reflektera över sig själva och sin omvärld (Sjöberg, 2006, s. 79). 
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   Det anses till och med att det är nödvändigt i många forskningsprojekt att forskaren har en föreställning 

om problemet som ska studeras för att kunna formulera meningsfulla och adekvata frågeställningar (Jank & 

Meyer, 2009, s. 50). Men samtidigt som det krävs ingående kunskap om forskningsobjektet för att kunna 

formulera dessa frågeställningar och genomföra kvalitativa tolkningar av svaren, måste forskaren använda 

sin föreställning medvetet och ansvarsfullt. Forskarens föreställning kommer alltid att ha inflytande på 

frågor, metod och resultat och därmed påverka undersökningens tillförlitlighet. Forskaren måste därför 

synliggöra sin föreställning både för sig själv och för andra för att öka trovärdigheten. Jag har försökt göra 

det i arbetets inledning. 

 

5.1   Urval 

Min undersökning är ett småskaligt forskningsprojekt, begränsat i omfång och tid. Urvalet av skolor för mina 

elevintervjuer genomfördes därför utifrån praktiska, ekonomiska och tidsmässiga skäl att inte vara belägna 

alltför långt ifrån hemorten. Jag beräknade att jag måste besöka varje skola 3-4 gånger för mina intervjuer. 

Denscombe (2009, s. 251) betonar att det inom kvalitativ forskning inte finns några absolut fasta regler att 

följa vid urval. I mitt fall kan urvalet anses vara det Denscombe (ibid. s. 433) kallar för ett 

bekvämlighetsurval. Urvalet har inte skett slumpmässigt, vilket eventuellt kan påverka resultatet, allt 

beroende på vad som undersöks. Urvalet blir ett osannolikhetsurval, vilket ofta blir fallet i undersökningar 

grundade på intervjuer. Personerna väljs medvetet för att de kan ha något att bidra med och att de har insikt 

i undersökningens frågeställningar (ibid. s. 251).  

   Bekvämlighets- eller tillfällighetsurval nämns också av Bryman (2002, s. 433) när och om 

representativiteten inte har avgörande betydelse för resultatet. Då mitt huvudsakliga syfte var att försöka 

synliggöra variationer i hur olika elever erfar den egna matematiska förmågan och hur de erfar 

matematikundervisningen, borde sådana erfarna elevvariationer finnas oavsett vilken skola som besöks. 

Även om metoder att undervisa i matematik skulle variera på olika skolor, var det elevernas olika 

uppfattningar om denna undervisning och hur den inverkar på elevens syn på den egna förmågan, som var 

av betydelse för mig. Därför bör resultatet inte ha påverkats i alltför hög grad av mitt så kallade 

bekvämlighetsurval. 

   Min undersökning genomfördes på två skolor i en kommun i mellansverige under fyra veckor på 

vårterminen 2015. Den ena skolan ligger i en medelstor stad, den andra i ett medelstort samhälle. Båda 

skolorna är F-9-skolor och båda är treparallelliga. Min undersökning var inriktad mot att intervjua elever i 

årskurs 9. Som tidigare nämnts har tonårselever ofta svårt att reflektera över sig själva och sin tillvaro 

(Sjöberg, 2006, s. 79). Då elever i årskurs 9 är på väg in i gymnasiet, där kravet på självständighet och 

förmåga att styra sin inlärning ökar, där eleven själv måste vara medveten om sina kunskaper för att veta 

vad den måste träna mera på, var det intressant för mig att undersöka vilken kunskap elever i denna ålder 

har om den egna förmågan.  

   Slumpmässigt valde jag en klass 9 på vardera skolan, kontaktade undervisande lärare i matematik och 

informerade om min tänkta undersökning. Båda lärarna var positiva till att eleverna intervjuades. Respektive 

skolledning hade heller inga invändningar. Då de nationella proven i matematik närmade sig, bestämde jag i 
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samråd med berörda lärare att inte förlägga intervjuerna på de ordinarie matematiklektionerna. 

Intervjuerna genomfördes i stället på den schemaposition som kallades ”Elevens val” eller ”Skolans eget val”, 

där eleverna själva valt olika aktiviteter, vilka inte heller hade samma grad av lärarstyrning. 

   När jag besökte klasserna för att informera om min undersökning och dela ut ett informationsblad (Bilaga 

1), förvånade det mig att samtliga elever anmälde att de kunde tänka sig att delta i undersökningen. 

Denscombe (2009, s. 268) säger att en intervju kan vara en form av terapi. Det kan vara ett nöje för många 

människor att få prata utförligt om sig själva och sina idéer med en person vars enda syfte, i mitt fall, inte var 

att vara lärare, utan en person som lyssnade och noterade utan att bedöma eleven eller vara kritisk. 

    I de slumpmässigt utvalda klasserna gick 25 respektive 29 elever. Jag valde medvetet att koncentrera mina 

intervjuer enbart till två olika klasser. Mitt syfte innebar bland annat att hitta variationer hur elever erfar 

undervisningen i matematik och elever i samma klass skulle på individnivå kunna erfara undervisningen på 

olika sätt, vilket i sin tur skulle kunna inverka på hur eleven uppfattade sin egen kompetens utifrån hur 

undervisningen var organiserad. Det som intresserade mig var variationen mellan hur olika individer, som 

befinner sig i samma situation, erfar fenomenet matematikundervisning. 

   I analys, resultat och diskussion, kommer jag att hänvisa till de olika klasserna. Utifrån elevernas svar kan 

det ha betydelse vilken klass de tillhör när jag tolkar likheter och variationer. Därför kallas klasserna 

fortsättningsvis för klass 9:1, 25 elever, och klass 9:2, 29 elever. 

   I båda klasserna undervisade utbildade MA/NO-lärare för årskurs 4-9. Den kvinnliga läraren i klass 9:1 var 

drygt 50 år och hade arbetat som lärare cirka 12 år. Hon var också en av mentorerna i den klassen och hade 

undervisat klassen i matematik sedan årskurs 6. I klass 9:2 undervisade en 40-årig manlig lärare. Han hade 

arbetat som lärare i cirka 10 år och undervisat nuvarande klass i matematik sedan årskurs 7. Nivågruppering 

förkom inte i dessa klasser. I båda klasserna fanns alla betygsnivåer. Några elever fick ibland 

specialundervisning i matematik. Enligt lärarna på respektive skola fanns barn från alla samhällsklasser på 

skolorna, även barn med annan etnisk bakgrund. Av språkmässiga orsaker ingår dock ingen elev med annat 

modersmål än svenska i mina intervjuer.  

   De 10 elever som deltog i min undersökning utvaldes slumpmässigt av mig utan några förkunskaper om 

eleverna, genom att jag prickade av fem namn från vardera klasslistan. Enda principen var att båda könen 

skulle vara representerade. Alla elever hade fyllt 15 år, några 16 år, vilket formellt gör att tillstånd från 

vårdnadshavare inte är ett absolut krav. Jag lämnade ändå ut ett informationsbrev om undersökningen vid 

mitt första skolbesök. 

   Då jag såväl i analys och resultat, som i min diskussion refererar till de olika eleverna och hur de erfar 

undervisningen i matematik i respektive klass, presenteras eleverna översiktligt här. Av konfidentiella skäl är 

elevernas namn fingerade. 

   I klass 9:1 gick: Maria, nuvarande betyg F. Hon hade sökt olika gymnasieutbildningar, bland annat Barn- och 

fritidsprogrammet och Handelprogrammet men var osäker på vad hon ville. Jenny, nuvarande betyg B. Hon 

hade sökt Teknikprogrammet på gymnasiet. Cajsa, nuvarande betyg C. Hon hade sökt Samhällsvetenskapligt 

program. Emil, nuvarande betyg, B och Fred, nuvarande betyg C. Båda pojkarna hade sökt 

Naturvetenskapsprogrammet. 
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   I klass 9:2 gick: Sigge, nuvarande betyg, F. Han hade sökt Fordons – och Elprogrammen på gymnasiet. 

Anton, nuvarande betyg D, Molly, nuvarande betyg E och Karin, nuvarande betyg D, hade samtliga sökt 

Samhällsvetenskapsprogrammet. Alex, nuvarande betyg, C, hade sökt Naturvetenskapsprogrammet på 

gymnasiet. 

 

5.2   Pilotstudie 

Några veckor innan de planerade intervjuerna genomfördes en pilotstudie med två elever i årskurs 9 på min 

egen skola, först enskilt, sedan båda två tillsammans. Jag utgick från mina relativt öppna semistrukturerade 

frågor, vilka eleverna inte hade några problem att förstå. Men som befarat hade eleverna svårt att framför 

allt reflektera över sina styrkor och svagheter i matematik. För att försöka få eleverna att utveckla sina svar 

krävdes vissa följdfrågor. 

   När pilotstudien genomfördes hade jag ännu inte bestämt om eleverna i min studie skulle intervjuas enskilt 

eller tillsammans med en kamrat. Min tanke var att två elever kanske kunde stimulera varandra till djupare 

reflektioner och med hjälp av varandras tankar och uppfattningar generera utförligare svar. Samtidigt skulle 

detta kräva att eleverna i min undersökning var så bekväma med varandra att de vågade prata om både sig 

själva och matematikundervisningen så ärligt som möjligt (Denscombe, 2009, s. 236). 

   Efter att ha avlutat pilotstudiens intervjuer enskilt och i par, bestämde jag mig ändå för att genomföra 

enskilda intervjuer, trots att jag noterade att dessa två elever till viss del utvecklade sina svar ytterligare med 

hjälp av varandra. Beslutet grundades på att jag slumpvis skulle välja elever från respektive klass utan 

vetskap om rådande klasskultur och vilken trygghet eleverna kände inför varandra för att kunna känna sig 

bekväma att besvara mina frågor. 

 

5.3   Genomförande 

Jag besökte respektive skola för ett kort, enskilt förberedande samtal med de fem elever i varje klass som jag 

slumpvis valt från varje klasslista. Jag ville även veta om någon vårdnadshavare motsatt sig elevens 

deltagande, vilket inte var fallet. Alla elever jag valt ut var positiva till att intervjuas. Därefter besökte jag 

varje skola tre gånger för att genomföra intervjuerna på överenskommen tid. Intervjuerna genomfördes i ett 

avskilt, ostört grupprum. Jag valde att spela in intervjuerna, vilket eleverna accepterade då jag försäkrat dem 

om att allt som sades var mellan dem och mig och att i min rapport skulle det inte framkomma vem som sagt 

vad. Den enskilde eller skolan skulle inte kunna identifieras.  

   Vi placerade oss i cirka 90 graders vinkel bredvid varandra, presenterade oss och småpratade lite allmänt 

innan den egentlige intervjun startade och bandspelaren slogs på. Intervjun inleddes med några enkla och 

konkreta frågor som alla elever, utom en mycket speciell elev, besvarade ganska lätt. Eleven Maria 

funderade under tystnad lika länge på varje fråga, även på de frågor och följdfrågor som jag bedömt som 

konkreta och som övriga elever gav snabba svar på. Jag utgick från mina semistrukturerade frågor. Men som 

jag erfarit från pilotstudien krävdes ofta olika följdfrågor för att eleven i någon mån skulle kunna reflektera 

framför allt över hur de erfor sina styrkor och svagheter i matematik. Ordningsföljden av såväl huvudfrågor 

som följdfrågor varierade beroende på hur respektive elev svarade och vilka områden svaren ledde oss in på.  
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   Att förhålla sig till tystnaden för att ge eleven tid att tänka är något som jag, i synnerhet under alla mina år 

som speciallärare, har insett vara mycket betydelsefullt. Att dessutom understryka att inga svar kunde vara 

rätt eller fel, att det också var tillåtet att inte kunna svara på alla frågor, tror jag bidrog till att samtliga elever 

verkligen ansträngde sig. Jag försökte använda mig av både direkta och indirekta frågor, precisa och tolkande 

frågor för att bättre förstå hur eleven tolkade och uppfattade sin förmåga och undervisningen i matematik 

(Bryman, 2002, s. 422). 

   Varje intervju tog cirka 30-45 minuter. När intervjun och inspelningen avslutats småpratade vi om hur 

eleven upplevt intervjun. Alla var positiva, även om flera elever också uttryckte att de fått många frågor de 

aldrig reflekterat över. Jag tackade dem sedan för att de deltagit och hjälpt mig i min forskningsuppgift. 

Under intervjuerna gjorde jag korta, skriftliga noteringar i vilka sammanhang elevens kroppsspråk och mimik 

förändrades (Denscombe, 2009, s. 372). 

 

5.4   Datainsamlingsmetod 

All insamling av data utgick från den empiriska undersökningen och de svar eleverna gav på de givna 

frågeställningarna. Ett viktigt komplement till intervjuerna utgjordes av de anteckningar som fördes under 

varje intervju gällande elevens kroppsspråk och mimik. Dessa anteckningar i kombination med en lyhördhet 

för när eleven vid vissa frågor förändrade sitt tonfall, utgjorde betydelsefulla faktorer när intervjuerna 

tolkades och analyserades i resultatavsnittet. Kroppsspråk, mimik och tonfall kan många gånger säga lika 

mycket som det som framställs muntligt och blir därför ett viktigt stöd för det talade språket (Denscombe, 

2009, s. 372). 

 

5.5   Databearbetning och fenomenografisk analys 

En första översiktlig genomlyssning av varje inspelning gjordes i nära anslutning till respektive intervju för att 

skriva ned förändringar i kroppsspråk och mimik kopplade till elevens uttalanden och svar. Därefter 

sorterades svaren under varje huvudfråga och när alla intervjuer genomförts, sammanfattades, 

strukturerades och kategoriserades svaren (Denscombe, 2009, s. 372), där det primära målet för min analys 

var att försöka synliggöra variationer eller skillnader mellan elevernas svar, men där jag för att hitta dessa 

variationer också måste identifiera likheter (Dahlgren & Johansson (2009, s. 129). I analysen ingår även att 

försöka läsa mellan raderna av det eleverna uttryckte, till vilket kroppsspråk, mimik och tonfall effektivt 

bidrog. 

   När forskare vill utgå från ett empiriskt material är forskarens intresse att förstå hur respondenterna erfar 

och uppfattar ett visst fenomen. Forskaren måste då inte enbart lyssna till det talade språket utan även i 

tolkningsprocessen vara lyhörd för intervjupersonernas övriga reaktioner (Szlarski, 2009, s. 106). 

   Efter att ha läst igenom de transkriberade intervjuerna tillsammans med noteringarna om kroppsspråk och 

mimik, fokuserade jag på att hitta såväl likheter som skillnader i elevernas utsagor. I min resultatbeskrivning, 

som utgår från olika elevers individuella perspektiv, blev tre kvalitativt skilda kategorier synliga av vad 

eleverna upplevde påverkade deras styrkor och svagheter i matematik. I kategorierna Undervisning, Att 

förstå och Personliga egenskaper, redovisas både likheter och skillnader hur olika elever erfar sin förmåga, 
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detta för att min analys sedan ska bli så genomskinlig som möjligt. När resultatet bearbetats ytterligare inför 

analysen, sammanfattades elevernas utsagor under två huvudkategorier, vilka sammanfaller med mina 

frågeställningar; Faktorer i undervisningen och Individuella styrkor och svagheter. Under varje huvudkategori 

har jag även preciserat underkategorier, vilka representerar fenomen som jag identifierat har störst inverkan 

på hur eleverna erfar sina styrkor och svagheter och hur matematikundervisningen påverkar dessa. Dock har 

det inneburit vissa svårigheter att genomföra dessa kategoriindelningar, då många faktorer som eleverna 

erfar, relaterar till varandra och dessa var därför svåra att särskilja. Jag har varit medveten om detta, men 

valde ändå dessa kategoribenämningar för att beskriva och försöka synliggöra de undersökta fenomenen, 

såsom det tidigare beskrivits i metodavsnittets inledning.                                                          

 

5.6   Validiatet och reliabilitet 

Inom all kvalitativ forskning påverkas validiteten av att forskaren själv är nära involverad i såväl 

datainsamling som analys. Det innebär att forskarens värderingar och övertygelser är omöjliga att helt 

eliminera vid kvalitativa undersökningar. Kvalitativa data är alltid en produkt av en tolkningsprocess 

(Denscombe, 2009, s. 383), där forskaren måste vara mycket medveten om sina personliga värderingar och 

förkunskaper, vilka kan påverka undersökningen och därmed dess resultat (Fejes & Thornberg, 2009, s. 220). 

Om inte forskaren mycket medvetet försöker förhålla sig neutral och objektiv, finns en risk att analysen av 

det insamlade datamaterialet säger mer om forskaren själv än om de data som samlats in (ibid. s. 223).  

   Under alla år jag undervisat i matematik har jag mött en mängd elever, såväl högpresterande elever som 

elever i olika matematiksvårigheter. Jag anser därför att det varit omöjligt för mig att kunna bortse från min 

yrkesidentitet och vara helt neutral och objektiv i min roll som forskare i denna undersökning. Extra 

problematiskt var att försöka undvika alltför ledande frågor då eleverna hade svårt att ge mer utförliga svar.  

Samtidigt är min yrkeserfarenhet en tillgång. Att ändå medvetet kunna uppträda neutralt inför elever, såväl 

muntligt som via kroppsspråk och mimik, är en väl inövad strategi för att låta elever ta god tid på sig för att 

ge dem möjlighet att utveckla sina tankar utan lotsning från mig som undervisande lärare. Under 

intervjuerna försökte jag vara extra uppmärksam på mitt eget uppträdande, även om det är svårt att själv 

bedöma hur jag lyckades och om jag påverkade eleverna när de svarade. 

   Validiteten i en kvalitativ undersökning är avhängig hur trovärdiga de data som redovisas är, att det man 

observerar och mäter verkligen är det man säger sig mäta (Bryman, 2002, s. 352; Denscombe, 2009, s.380). 

Samtidigt säger Bryman (ibid. s. 359) att validitet och reliabilitet inte helt går att applicera på kvalitativa 

undersökningar. Dessa undersökningar grundas ofta på ett begränsat urval av intervjuer som gör att vi aldrig 

kan vara helt säkra på att det är sanningen som redovisas i resultatet. Det kan finnas andra trovärdiga 

representationer av samma företeelse i en annan social miljö, då alla sociala miljöer hela tiden är 

föränderliga. Bryman (ibid. s. 352) och Denscombe (ibid. s. 378) säger båda att framför allt den externa 

validiteten, i vilken utsträckning resultatet av en kvalitativ studie kan generaliseras till andra miljöer och 

situationer, är ett problem. 

   I min undersökning, som omfattade 10 elever, kan jag aldrig hävda att elevernas uppfattningar om 

matematisk förmåga och matematikundervisningen kan generaliseras att gälla för alla elever i årskurs 9. 
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Däremot kanske det som framkommit i intervjuerna i viss utsträckning skull kunna vara exempel på hur även 

andra elever i liknande situationer, kan erfara sin kompetens och undervisningen i matematik, det vill säga 

att en viss överförbarhet är möjlig (Denscombe, 2009, s. 382). 

   Med avseende på reliabilitet kallar Hartman (2004, s. 146) denna också för pålitligheten i en undersökning, 

att samma observationer ska kunna göras flera gånger, att andra forskare ska kunna genomföra samma 

undersökning. Denscombe (2009, s. 378) talar om tillförlitlighet som att forskningsinstrumentet är tillräckligt 

neutralt, vilket medför att detta skulle ge samma resultat vid andra forskningstillfällen. Det kan kanske anses 

tveksamt om semistrukturerade kvalitativa intervjuer kan vara neutrala forskningsinstrument. Även om mina 

huvudfrågor finns för en annan forskare att utgå ifrån, kommer nödvändiga följdfrågor att variera och 

exempelvis tolkning av kroppsspråk och andra tvetydigheter är avhängigt olika forskares kompetens. Därför 

kan vi aldrig få exakt samma resultat. Däremot finns sannolikhet att resultaten kan bli relativt likartade när vi 

utgår från samma huvudfrågor och jämförbara respondenter. Dessutom är en viktig förutsättning för att öka 

reliabiliteten eller pålitligheten att jag som forskare så fullständigt som möjligt har redogjort för alla faser i 

forskningsprocessen (Bryman, 2002, s. 354) 

 

5.7   Etiska aspekter 

Inom all forskning talar Vetenskapsrådet (2011) i sina direktiv om två principer som forskaren alltid måste 

beakta, principer som ibland kolliderar men som ändå alltid måste vägas mot varandra. Målsättningen med 

all forskning, att utveckla och fördjupa kunskap och metoder, måste vägas mot hur den individuella 

integriteten ska säkerställas för de personer som deltar i olika forskningsprojekt. Vetenskapsrådet (ibid) 

nämner bland annat fyra huvudprinciper som forskaren måste beakta och förhålla sig till; principerna om 

information till deltagarna, deltagarnas samtycke att medverka, hur deltagarnas konfidentialitet ska säkras 

och hur nyttjandet av de data forskaren samlat in kommer att användas av forskaren. Dessa krav uppfylldes 

genom att lärare, elever och vårdnadshavare personligen och via brev informerades om undersökningens 

syfte och genomförande, att deltagandet var frivilligt, att tystnadsplikt gällde från min sida, att alla deltagare 

skulle avidentifieras i min rapport och att allt insamlat material endast skulle användas av mig inför detta 

arbete. 

 

6   Redovisning och analys av empirin 
Resultat och analys av den empiriska undersökningen redovisas med utgångspunkt från arbetets syfte, att 

försöka identifiera och synliggöra hur elever själva erfar sina styrkor respektive svagheter i matematik. 

Analysen och min tolkning av resultatet baseras på elevernas egna erfarenheter av och uppfattningar om 

såväl vilka individuella förmågor de erfar påverkar synen på den egna matematiska kompetensen, som vilka 

faktorer i matematikundervisningen eleverna erfar inverkar på möjligheterna att lyckas i matematik. 

   Redovisningen görs kvalitativt med utgångspunkt från elevernas svar på de givna diskussionsfrågorna 

(bilaga 2) genom att elevernas uppfattningar och erfarenheter relateras till varandra. Med min 

fenomenografiska forskningsansats har ambitionen varit att analysera, tolka och försöka förstå hur samma 

fenomen, matematisk förmåga och undervisning i matematik, erfars av elever som befinner sig i samma 
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sociala kontext. Jag har försökt hitta variationer i elevers skilda sätt att erfara dessa fenomen, vilka olika 

aspekter de urskiljer och bedömer som betydelsefulla. Dessa aspekter kan påverka hur elever agerar i 

matematiska situationer och i undervisningssituationen och kan i sin tur få betydelse för hur den 

matematiska kompetensen utvecklas, vilket tidigare sagts i avsnittet om teoretiska utgångspunkter.  

   Som påpekats i metodavsnittet är det viktigt att identifiera likheter för att sedan kunna hitta olikheterna. 

Ibland kan något som ytligt ser ut som en likhet, vid en djupare analys, visa sig vara en variation, och vice 

versa. Jag har därför valt att redovisa resultat och analys på ett sådant sätt för att min tolkning ska bli så 

tydlig och genomskinlig som möjligt. Och även om frågeställningarna är intimt förknippade med varandra, 

redovisas elevernas erfarenheter och uppfattningar under tre kategorier i resultatavsnittet, vilket dock 

medför att flera av elevernas svar kommer att återkomma under alla kategorier. Jag har ändå försökt 

analysera och tolka elevernas uppfattningar ur lite olika infallsvinklar i såväl resultatet som i analysen.                                   

  I analysavsnittet är avsikten med min tolkning att synliggöra skilda dimensioner inom respektive kategori 

samt de variationer som framkommit i elevernas erfarenheter och uppfattningar med avseende på syftets 

frågeställningar, att försöka identifiera hur elever själva erfar sina styrkor och svagheter i matematik och 

vilka faktorer i undervisningen som inverkar på hur elever erfar sin matematiska förmåga. 

   I diskussionsavsnittet relateras elevernas uppfattningar och erfarenheter till det som sagts i bakgrund och 

litteraturöversikt. 

 

6.1   Resultat 

I detta avsnitt redovisas elevernas uppfattningar och erfarenheter utifrån olika elevers individuella 

perspektiv, medan jag i analysavsnittet sammanfattar och mera övergripande tolkar och analyserar 

elevernas utsagor. 

6.1.1  Kategori: Undervisning 

Här presenteras elevernas beskrivningar och erfarenheter av undervisningen i matematik, hur och om 

eleverna uppfattade att undervisningen gav dem möjligheter att förstå matematiken för att kunna utveckla 

sin förmåga i ämnet. 

6.1.1.1  Undervisningens genomförande 

Lärarens stora betydelse för såväl undervisningens organisation som hur läraren var som person, var något 

alla elever i båda skolorna fokuserade på när de berättade om undervisningen i matematik. Erfarenheterna 

av hur eleverna uppfattade att undervisningen fungerade medförde att eleverna tolkade sina individuella 

styrkor och svagheter i relation till hur undervisningen och läraren påverkade den egna möjligheten att 

utveckla sin matematiska kompetens. 

   I båda skolorna beskrev eleverna att undervisningen genomfördes på i huvudsak likartat sätt. Enskilt 

räknande och eget arbete i matematikboken dominerade, ett arbetssätt eleverna var vana med från tidigare 

årskurser och även det arbetssätt de ansåg skulle fortsätta på gymnasiet. Båda lärarna hade genomgångar. 

Med avseende på dessa framkom varierade åsikter om betydelsen av lärarens gemensamma 
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klassgenomgångar och hur eleverna uppfattade att genomgångarna var till stöd för utvecklingen av den 

personliga matematiska kompetensen. 

   I klass 9:2 var tre av de fem intervjuade eleverna nöjda med genomgångarna och önskade att läraren hade 

flera. Dessa elever hade i nuläget betygen C och D och hade ambitionen att höja sina betyg. Men då klassen 

var stor, 29 elever, blev det stökigt, pratigt och oroligt när eleverna arbetade enskilt, vilket medförde 

svårigheter för dessa elever att själva kunna koncentrera sig. Dessutom behövde många elever lärarens 

hjälp, vilket innebar problem för läraren att hinna med att ge eleverna det enskilda stöd de efterfrågade. De 

enda tillfällen då det var tyst och lugnt i klassrummet var vid genomgångarna. Även om många av 

kamraterna inte aktivt lyssnade på läraren utan exempelvis spelade på mobiltelefonen, sade de tre 

intervjuade eleverna att de alltid följde med och aktivt deltog när läraren frågade och förklarade. De 

upplevde att genomgångarna var deras enda möjlighet att få effektivt stöd av läraren. ”Jag skulle vilja ha mer 

genomgångar och diskussioner med läraren, ja, som vi gör på svenskan. Då skulle jag lära mig mer” (Anton). 

”Mattelektionerna är så långtråkiga. Men det är åtminstone tyst när han går igenom. Då koncentrerar jag 

mig och lär mig jättemycket. Han är duktig – men inte så rolig……. ja, faktiskt skittråkig” (Alex). 

   Den fjärde eleven i klassen, Molly, som hade betyget E, uppskattade också tystnaden i klassen under 

genomgångarna. Däremot erfor hon att hon snarare blev förvirrad av lärarens förklaringar eftersom läraren 

alltid presenterade flera olika sätt och metoder att lösa samma problem. Hon ville ha en metod som hon 

kunde använda och som alltid fungerade.  ”Varför ska han alltid krångla till det och visa en massa olika sätt? 

Jag blir alldeles konstig i huvet och vet inte hur jag ska göra. Jag vill bara ha ett sätt som passar mig. 

Jättejobbigt!” (Molly). Nu tvingades hon välja metod och menade att hon inte klarade detta själv utan hon 

skulle behöva individuell vägledning av läraren för att kunna hitta den metod som passade hennes sätt att 

tänka. Men den hjälpen fick hon i stort sett aldrig, då klassen var stor, arbetsron dålig och läraren var 

stressad av alla kamrater som hade samma behov som hon. 

   Pojkarna Alex och Anton ansåg däremot att det var bra att läraren gick igenom flera olika metoder 

eftersom det i de högre betygen ingick att kunna använda flera och mer avancerade metoder. Eleven Sigge, 

som saknade betyg, lyssnade aldrig på genomgångarna. Sigge ansåg att läraren var helt värdelös och ensam 

ansvarig för att Sigge saknade betyg i ämnet.  

   I klass 9:1 var åsikten om lärarens genomgångar på ytan mera polariserad. Pojkarna, som båda hade höga 

betyg, tyckte att genomgångarna var undermåliga och betydelselösa, medan flickorna, som hade lika höga 

betyg och Maria, som saknade betyg, uppfattade att genomgångarna nog var bra. Jag tolkade deras 

uppfattningar som att pojkarna bedömde hur genomgångarna var till stöd för den egna utvecklingen av 

matematisk förmåga och kompetens, medan flickorna även fokuserade på aspekter hur genomgångarna 

kunde stödja alla elever i klassen, såväl hög- som lågpresterande.  

   Också i denna klass beskrev eleverna lektionerna som stökiga, oroliga och pratiga med flera elever som 

ofta kom för sent och elever som sprang ut och in flera gånger under lektionerna. Inte ens under 

genomgångarna var det lugnt. Medan pojkarna uppfattade att läraren inte brydde sig om hur lektionerna 

fungerade, menade flickorna att som klassens mentor visste läraren att många elever hade svårt att 
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koncentrera sig och måste få röra sig för att orka med skolan. Samtidigt erkände även flickorna att för egen 

del skulle de arbeta bättre om det var arbetsro i klassrummet.  

   Alla intervjuade elever i denna klass beskrev genomgångarna på samma sätt. Läraren bad eleverna slå upp 

sin lärobok och sedan skrev läraren av och gick igenom samma uppgiftsexempel som fanns i boken. Flickorna 

tolkade detta som positivt för de elever i klassen som hade svårt för matematik. De kamraterna skulle då 

senare kunna läsa samma exempel och känna igen lösningarna. Pojkarna däremot tolkade detta som att 

läraren själv inte var tillräckligt kompetent för att lösa andra uppgifter än sådana med presenterade 

lösningar. Lärobokens exempel kunde de läsa själva. Genomgångarna var för enkla. Pojkarna efterfrågade 

lärarstyrda genomgångar av de svåraste uppgifterna i läroboken. Nu fick pojkarna klara av dessa uppgifter 

själva eller med hjälp av en kamrat. ”Jag fattar inte att hon bara förklarar på basic-nivå. Det hjälper ju inte 

mig. Jag kan ju det” (Emil). ”Jag tror faktiskt inte att hon vet hur man löser C-uppgifterna” (Fred). 

   Också Jenny, som siktade mot högsta betyg, erkände, om än med ett skuldmedvetet tonfall, att hon 

saknade lärarens stöd och hjälp med mera komplicerade uppgifter. Även om hon bad läraren om hjälp med 

dessa, hänvisade läraren oftast henne att diskutera med en kamrat eftersom läraren sade att hon visste att 

Jenny klarade sig själv om hon ansträngde sig. Trots att Jenny var besviken över detta, försvarade hon 

samtidigt läraren som en mentor som framför allt behövde sin tid för att hjälpa kamrater som hade 

svårigheter i ämnet. ”Jag vill ha mer hjälp. Men – ja – jag förstår att hon måste hjälpa alla andra. Jag har ju 

egentligen lätt för matte – men – ja, hon är ju min lärare också” (Jenny). 

   Även vid provgenomgångarna saknade elever i denna klass att läraren aldrig gick igenom lösningarna till de 

svåraste uppgifterna, vilket medförde att de ansåg det svårt att förstå och veta varför de kanske misslyckats 

på en viss uppgift och hur de skulle kunna gå vidare för att lyckas nästa gång. Dessa elever hade, trots allt, 

höga mål i matematik inför gymnasiet. Återigen varierade elevernas förklaringar till lärarens strategi vid 

provgenomgångar. Pojkarna uppfattade detta som bristande kompetens hos läraren medan flickorna ansåg 

att lärarens agerande berodde på att hon tyckte att det var meningslöst, då de flesta eleverna ändå inte 

skulle lyssna.  

   I båda klasserna efterfrågade eleverna ökad struktur och ledning från lärarens sida. Eleverna ville ha 

konkreta och tydliga mål helst för vad de skulle lära sig varje lektion. I ingen av klasserna förekom läxor i 

matematik. Visserligen fanns veckoplaneringar i båda klasserna, men mer än hälften av eleverna i min 

undersökning tyckte att det var svårt att styra sin egen inlärning. Där skulle läxor bli mer av ett ”tvång” att 

träna mera matematik, ett ansvar att utföra läxorna som de var vana vid inom övriga skolämnen.  

   Samtliga elever ansåg att provresultaten var det som avgjorde vilket betyg eleverna fick. Här efterfrågade 

flera elever att läraren skulle diskutera med dem på lektionerna, höra hur de tänkte och löste uppgifter när 

de inte befann sig i en provsituation, som flera elever upplevde som stressande. Framför allt betonades 

detta av eleverna med de lägre betygen och eleverna som saknade betyg. Men även högpresterande elever 

ville diskutera muntligt med läraren då de kunde hitta ”egna vägar” för att lösa de svåraste uppgifterna, 

lösningar som gav rätt resultat men med andra strategier än de läraren förespråkade. Dock uttryckte 

eleverna i klass 9:1 återigen att deras lärare saknade kompetens för att förstå och kunna analysera deras 

lösningar. 
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   I båda klasserna sade eleverna att de skulle önska att lektionerna var mera varierade för att fler elever 

skulle bli intresserade och klara av ämnet. Men här fanns en tydlig variation med koppling till elevernas 

betyg. Eleverna med de lägre betygen och de som saknade betyg, tyckte att läraren skulle styra lektionerna 

med ännu tydligare och fastare struktur och framför allt ville dessa elever inte gärna ha gruppaktiviteter. De 

ansåg att de inte skulle kunna bidra med någon kunskap i sådana sammanhang. Även om eleverna i klass 9:2 

också tyckte att man borde variera undervisningen med både enskilt och gemensamt arbete och mera 

muntliga diskussioner, var det framför allt i klass 9:1 som eleverna framförde sina tankar om andra 

arbetssätt. Min uppfattning var att eleverna i denna klass var mera besvikna på och missnöjda med sin 

lärares matematiska kompetens och förmåga att lära ut i ämnet, även om flickorna flera gånger ville 

framhålla mentorns empatiska förmåga. I klass 9:2 var eleverna mera nöjda med hur läraren framför allt 

lyckades styra och åtminstone skapa arbetsro under genomgångarna. 

6.1.1.2   Bristfällig relation mellan undervisning och elevers reflektioner om förändrade arbetssätt 

Det huvudsakliga syftet med att lära sig matematik i grundskolan, erfors av samtliga elever vara för att de 

skulle kunna komma in på önskad gymnasieutbildning. Endast två elever angav att kunskaper i matematik 

kunde vara användbara för att hantera sin privatekonomi. Elever i framför allt klass 9:1 uttryckte starkt 

missnöje över hur undervisningen genomförts på högstadiet och de högpresterande eleverna presenterade 

tankar på hur de skulle ha önskat att undervisningen utformats för att göra ämnet intressantare, öka deras 

motivation och insikt om matematikens användbarhet. Men också dessa elever uppfattade att som 

undervisningen bedrivits var syftet att förbereda eleverna för deras gymnasieutbildning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   För de högpresterande pojkarna som sökt naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet, var matematik deras 

bästa ämne och de utstrålade i såväl tonfall som kroppsspråk en stor säkerhet med avseende på sin 

matematiska förmåga, en kompetens de visste skulle medföra att de klarade av matematikstudierna på 

gymnasiet.                                                                                                                                                           

   En skarp kontrast till dessa pojkar var Jenny i klass 9:1, den mest högpresterande av alla elever i min 

undersökning och den elev som tydligast uttryckte att hon siktade mot det högsta betyget. Hon berättade 

att hon medvetet valt bort naturvetenskapsprogrammet inför gymnasievalet och i stället valt 

teknikprogrammet, där det inte är lika mycket matematik som inom naturvetenskapsprogrammet. Med den 

erfarenhet hon hade av matematikundervisningen framför allt på högstadiet, trodde hon inte att hon skulle 

klara naturvetenskapsprogrammets matematik, om undervisningen där bedrevs på samma sätt. 

   I hennes mimik, tonfall och kroppsspråk uttryckte hon besvikelse över detta ställningstagande men också 

en sorts uppgiven acceptans att det egentligen var yttre faktorer, som hon inte kunnat påverka, och som 

resulterat i hennes beslut. I ena stunden uttryckte Jenny en enorm styrka och ett stort självförtroende för 

den egna matematiska förmågan, medan hon i nästa stund tvivlade på sin kompetens, då hon relaterade till 

besvikelsen över hur den nuvarande undervisningen i matematik fungerat på högstadiet. ”Jag känner mig 

själv så pass att jag vet att jag kommer att bli less och strunta anstränga mig – fast jag vet att jag kan om jag 

gör det – om gymnasieläraren är lika dålig – hm – ja – eller – inte har tid att hjälpa mig” (Jenny). 

   Till skillnad från det allmänna missnöjet med undervisningen i klass 9:1, hade eleverna i klass 9:2 en mera 

neutral uppfattning om matematikämnet. Ämnet var något man skulle lära sig för att komma in på 
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gymnasiet och var som det alltid hade varit. Och till skillnad från eleverna i klass 9:1 uttryckte till och med en 

elev, Molly, att matematik faktiskt kunde vara ”kul” ibland. Hon hade E i betyg. och hade ingen förhoppning 

om att kunna höja detta, då hon erfor att matematik var för svårt för henne. Matematik var hennes sämsta 

ämne. Uppfattningen innehöll en motsägelse. Samtidigt som ämnet kunde vara ”kul” var det för svårt för 

henne. När jag bad henne beskriva när matematik var ”kul”, blev hon först osäker, men beskrev sedan att för 

henne var det viktigast att veta vilket räknesätt hon skulle använda för att lösa en uppgift och att hon fick 

träna många uppgifter som liknade varandra. Då kände hon sig säker på att hon behärskade det hon 

arbetade med och då erfor hon att matematik var ”kul”. 

   Men framför allt i årskurs 9 hade många nya moment tillkommit som hon inte riktigt tyckte att hon förstod. 

Det var så många olika regler att komma ihåg och som hon oftast blandade ihop.  

   Även om också övriga elever i klassen uppfattade att matematiken blivit markant svårare i årskurs 9, och 

då i synnerhet proven, uppvisade pojkarna en stor säkerhet och övertygelse om den egna matematiska 

kompetensen. Trots att de inte alltid klarade de svåraste provuppgifterna, förstod de alltid lärarens 

förklaringar vid provgenomgångarna. Pojkarna menade att orsaken till att de inte kunde lösa uppgifterna var 

lärarens, som gjort provuppgifter på sådant de aldrig tränat på lektionerna. Till skillnad från pojkarna 

menade Karin, som i årskurs 9 sänkt sitt betyg från C till D, att hon inte var tillräckligt ”smart” för att förstå 

matematik, även om också hon var missnöjd med hur läraren utformade proven. I likhet med Jenny i klass 

9:1 uttryckte hon en stor besvikelse och uppgivenhet över att hon erfor att den egna förmågan inte verkade 

räcka till. ”Han talar aldrig om för mig varför jag misslyckas – varför det blir fel fast jag försöker. Tycker han 

inte att jag är tillräckligt smart för att lära mig om han skulle förklara mera? Det känns så” (Karin). 

   Då eleverna i klass 9:1 uttryckte störst missnöje med matematikundervisningen och sin lärares bristande 

kompetens, var det också i den klassen som flera elever funderat på alternativa undervisningsformer. 

Matematik var ändå ett betydelsefullt ämne för dessa elever trots att skolan inte lyckats förmedla det de 

efterfrågade. 

      Fred i klass 9:1 föreslog att vi i Sverige borde arbeta mera som de gjorde i Korea, där eleverna hade höga 

resultat i matematik. Han visste att där arbetade eleverna ofta i grupp med framför allt svårare problem och 

uppgifter, vilket han önskade, för att han själv skulle tvingas att anstränga sig mera och därmed kunna 

utvecklas och lyckas ännu bättre. Nu ansåg Fred att lärarens undervisning var enbart på ”basic-nivå”, vilket 

inte gagnade hans matematiska utveckling och kompetens.  

   Cajsa i samma klass beskrev hur hon menade att undervisningen skulle bli mera ”elevfokuserad”. Hon 

önskade gemensamma arbetsuppgifter, gruppuppgifter, användning av laborativt material, matematikspel 

och framför allt fokusering på fler vardagsanknutna problemlösningar. Bland annat ansåg hon att dessa 

förslag skulle medföra att fler svaga elever skulle bli mera intresserade. ”Jag tycker vi ska hjälpa varann. 

Matte är ju ganska kul. Egentligen. Om vi fick jobba på andra sätt också” (Cajsa): ”Jag tror vi kan förklara för 

våra kompisar på andra sätt än hon. Kanske matten blir enklare för dom då” (Jenny). Samtidigt som 

arbetsron skulle förbättras, skulle dessa elever även lära sig mera matematik, då de insåg matematikens 

praktiska nytta och därmed skulle de även klara av en gymnasieutbildning. 
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   Även Jenny i samma klass ville ha fler grupparbeten. Hon hade många gånger tänkt att hon skulle utvecklas 

mera i matematik om hon ibland fick arbeta och diskutera svårare uppgifter och problem med kamrater 

som, liksom hon, siktade mot högsta betyget. Men hon ville också arbeta i blandade grupper med starka och 

svaga kamrater. Hon menade att de starkare kamraterna skulle kunna förklara för sina matematiskt svagare 

kamrater på ett annat sätt än läraren och då skulle även dessa kamrater få utveckla sin förmåga. Här såg 

Jenny, liksom flera gånger tidigare, besvärad ut, vilket jag tolkade som att hon egentligen inte ville kritisera 

sin mentor samtidigt som hon erfor att läraren inte var optimal i den matematiska undervisningssituationen.  

   Jag blev uppriktigt förvånad att eleverna funderade så djupgående över sin matematiska situation och 

frågade därför båda flickorna om de diskuterat sina tankar med sin lärare, en lärare som de dessutom 

verkade högakta i hennes roll som mentor i klassen. Båda svarade att de ibland övervägt detta men alltid 

tvekat. De ville inte lägga sig i lärarens planering, eftersom de ansåg att läraren var tillräckligt stressad som 

hon var med alla problem hon hade i matematikundervisningen och socialt med olika kamrater i klassen.  

6.1.1.3   Bristande förståelse och stöd i undervisningen för elever i olika svårigheter 

Två elever i undersökningen saknade i nuläget betyg, Maria i klass 9:1 och Sigge i klass 9:2. Deras uppfattning 

om orsakerna till detta samt synen på den egna matematiska kompetensen visade sig variera när de beskrev 

sin erfarenhet om ämnet matematik och undervisningen i matematik. Maria var den elev i min undersökning 

som visade sig vara en stor utmaning för mig att intervjua. När jag inledde min intervju med henne 

förvånade det mig att hon anmält intresse att delta i min undersökning, detta då jag initialt, utifrån hennes 

agerande, fick uppfattningen att hon skulle få svårigheter att formulera sina svar. 

    Min ambition att vara neutral, sitta tyst och invänta Marias svar, blev en stor utmaning för mig som 

intervjuare. Efter några minuter insåg jag dock att Maria verkligen var angelägen om att få berätta sin 

historia och sin erfarenhet av matematik, men att det krävdes tålamod från lyssnaren för att hon skulle få 

tillräcklig tid att reflektera. Maria inledde samtliga svar med att säga: ”Jag vet inte”. Men hennes 

kroppsspråk uttryckte inte ovetskap utan jag tolkade detta svar som en strategi för henne att koncentrera sig 

och börja reflektera över sina erfarenheter och uppfattningar. 

   Sigge var däremot en person som gav snabba och exakta svar på alla frågor. Både Maria och Sigge beskrev 

att de inte haft några större problem i matematik i årskurs 1-5. Maria hade visserligen fått 

specialundervisning i matematik under vissa perioder men uppfattade ändå att hon hade behärskat ämnet 

precis som sina kamrater. Sigge berättade att han alltid haft lätt att lära sig nya moment i ämnet ända till och 

med årskurs 6. Men i årskurs 7 började hans problem då han fick sin nuvarande lärare i matematik. Hans syn 

på ämnet vändes från positiv till negativ.  

   Sigges mimik, tonfall och kroppsspråk förändrades markant när han började prata om sin lärare i årskurs 7-

9. Han uttryckte aggressivitet när han anklagade läraren som ensam ansvarig för att Sigge inte uppnått betyg 

i matematik. Sigge tyckte inte om sin lärare. Han beskrev läraren som långtråkig och stressad och där Sigge 

aldrig förstått hans förklaringar. Det hade i sin tur medfört att Sigge på högstadiet inte orkat anstränga sig 

heller, trots att  han visste att han skulle kunnat klara alla moment i matematik om han bara kommit överens 

med läraren. ”Han är ju dum i huvet! Jag fattar aldrig vad han säger! Han visar aldrig hur jag ska göra – han 

säger bara jobba på  - jobba på. Han kan väl kolla vad jag kan nån gång! Nu ids jag inte ens visa att jag kan 
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utan låtsas som jag inte fattar nada! Nää – jag gillar han inte! Dum och tråkig! Och så är han på mig hela 

tiden!” (Sigge). Sigge beskrev hur han i årskurs 9 erbjudits möjlighet att få specialundervisning i matematik i 

liten grupp en gång i veckan, vilket han verkligen uppskattade. När specialläraren förklarade och diskuterade 

matematik, fick Sigge erfara att han förstod. Specialläraren hade också förmedlat samma uppfattning till 

Sigge som han hade om sig själv, att han hade lätt för att lära sig.  

   Men specialundervisningen gav ändå inte avsett resultat för Sigge i matematik, eftersom han, trots 

speciallärarens uppmuntran, inte kunde förmå sig att arbeta på de ordinarie lektionerna. Dessutom fick 

Sigge inte alltid delta i specialundervisningen varje vecka, vilket han förklarade var ett straff från 

matematikläraren då Sigge kommit för sent till vissa ordinarie lektioner. Sigge var mycket medveten om att 

han måste ha ett betyg i matematik för att komma in på gymnasiet. Han ville verkligen börja på 

fordonsprogrammet. ”Fast jag fattar inte varför jag måste lära mig – ja – ekvationer! När ska jag använda 

det? Fast jag vet att jag kan om jag vill!” (Sigge). Men även om han med ord uttryckte att han borde jobba 

bättre, att även han själv hade ett eget ansvar för sitt lärande, tolkade jag hans kroppsspråk att han 

visserligen hade stor tillit till den egna förmågan, men där olika yttre opåverkbara faktorer, läraren och 

undervisningen, medförde att han inte hade en reell möjlighet att kunna uppnå sin verkliga potential i 

matematik. 

   Också Maria visste hur viktigt matematikbetyget var för att komma in på gymnasiet. Men hon ville 

egentligen inte gå något av de sökta programmen. Hennes framtidsdröm var att utbilda sig till psykolog. Men 

då måste hon gå en annan gymnasielinje först. Och eftersom hon visste att hon inte skulle uppnå ett betyg i 

matematik, uttryckte hon en stor uppgivenhet och besvikelse över detta. Hon beskrev hur hon i efterhand i 

årskurs 9 insett att all hjälp och den form av stöd hon fått av sin mentor och nuvarande lärare i matematik 

från och med årskurs 6, i stället resulterat i att hennes yrkesdrömmar spolierats. 

   Maria berättade att när hon fick sin nuvarande lärare i matematik i årskurs 6, började ämnet bli svårare att 

förstå. När läraren, som samtidigt var hennes mentor, såg hur Maria kämpade med matematiken, lät läraren 

henne ofta hoppa över vissa moment som kamraterna skulle lära sig. Maria upplevde detta då som en stor 

lättnad att inte tvingas kämpa med sådant hon inte tyckte att hon förstod. ”Jag vet inte …… hon sa alltid 

hoppa över – hoppa över …… jag fatta ju aldrig nånting när hon förklarade. Å då var det lika bra å ge upp” 

(Maria). Men det medförde att hon fick allt svårare att hänga med i undervisningen i årskurs 7 och 8. I 

årskurs 9 hade hon till och med, på mentors inrådan och i samråd med föräldrarna. fått viss anpassad 

studiegång, där två av tre matematiklektioner strukits från Marias schema.  

   Maria beskrev att hon kände att det måste vara ett stort fel på henne som inte kunnat lära sig den 

matematik som kamraterna klarade av, att hennes mentor insett detta och försökt underlätta Marias 

skolgång ”Jag vet inte… jag fatta ju att hon tyckte att jag var dum i huvet …… att jag inte kunde lära mig 

matte ….. . Det tyckte jag också ….. Jag lita på henne …… Hon är ju mattelärare …… Det kan ju inte vara 

läraren det är fel på – det är mig! …… Eller ……. Ja…… nu vet jag inte” (Maria). Samtidigt uttryckte Maria i 

slutet av intervjun ett tvivel om hennes mentor verkligen gett henne rätt stöd i matematik genom att låta 

henne slippa undan när det blev problem för Maria att förstå. Trots att Maria känslomässigt verkade högakta 

en mentor och lärare som hade stor empatisk förmåga, en mentor som var mån om sina elevers 
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psykologiska välbefinnande, insåg Maria nu att det som kanske underlättat hennes skolgång på högstadiet 

faktiskt i stället spolierat hennes framtida yrkesdrömmar. 

   Jag tolkade Maria som att hon var angelägen att få berätta hur hon haft fullständig tillit till sin mentor och 

lärare. Men nu började hon allt mer tvivla på lärarens kompetens. Hon började erfara att det som hon 

tidigare uppfattat som helt rätt, att slippa kämpa med sina svårigheter i matematik, egentligen inte var det 

stöd hon skulle behövt. Marias uppfattning var nu att läraren i stället borde ha stöttat Maria att kunna 

utveckla sin matematiska förmåga och inte låtit sin empati för eleven överskugga den matematiska 

professionen att ge eleven möjlighet att lyckas i det viktiga ämne som Maria ändå ansåg att matematik var. 

”Hon brydde sig verkligen om mig ……. Men tänk om jag fått gå till en speciallärare ……. Kanske hade jag 

också kunnat lära mig matte ….. Jag menar …… kanske specialläraren kunnat förklara på ett annat sätt ……. 

Jag vet inte …… men jag kanske själv skulle bett om det …… Fast nu är det ju för sent” (Maria). 

   Strax efter att Maria sagt detta verkade hon skuldmedveten över att ha uttryckt sig negativt om sin mentor 

som ändå velat hennes bästa. Hon poängterade att hon kunde få hjälp av läraren om Maria själv aktivt bad 

om det men att hon undvek detta då hon var medveten om att både hon själv och läraren egentligen ansåg 

att hon inte hade matematisk förmåga. Detta ambivalenta förhållande till sin lärare i matematik och som 

samtidigt var mentor i klass 9:1, uttrycktes även av de två flickorna, Jenny och Cajsa, när de beskrev hur 

undervisningen fungerade i klassen. ”Hon bryr sig jättemycket om oss! Men – i matte – jag vet inte” (Cajsa). 

 

6.1.2   Kategori: Att förstå 

När jag inledde mina intervjuer visste jag via andra forskare, att tonårselever anses ha svårigheter att 

reflektera över sig själva och sin förmåga. Det visade sig ändå att alla elever kunde presentera olika tankar 

om att förstå matematik, vilka strategier de ansåg kunde hjälpa dem att förstå ämnet, hur de skulle kunna 

göra för att veta vad de kan och inte kan i matematik.  

   Trots att eleverna gick i två olika skolor, blev svaren ändock mindre varierande än när eleverna beskrev 

sina erfarenheter av undervisningen i matematik. Svaren mellan hög- respektive lågpresterande elever blev 

heller inte lika varierande även om de skiljaktigheter som ändå framkom skulle kunna ha betydelse för hur 

fler elever skulle kunna ges möjlighet att få utveckla sin matematiska kompetens. 

6.1.2.1 Proceduriell eller djupare förståelse 

Den djupare innebörden i begreppet att förstå matematik, visade sig variera mellan låg- respektive 

högpresterande elever. 

   Det alla elever beskrev ingick i matematisk förmåga och förståelse var att eleverna visste hur de kunde 

använda olika matematiska metoder för att lösa olika typer av problem och uppgifter. 

  För elever med de lägre betygen innebar att förstå matematik att veta hur en viss metod fungerade i en viss 

situation. För att kunna utföra matematiska beräkningar måste eleven förstå proceduren som gällde för den 

specifika uppgiften. Flera elever nämnde också att det var viktigt att räkna flera uppgifter av samma typ, 

vilket medförde att de lärde sig vilka metoder som passade i ett visst uppgiftssammanhang. Repetition var 

alltså viktigt för att befästa förståelsen. 
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   Det eleverna med de lägre betygen framhöll som betydelsefullt för dem var att de ville ha tydliga och 

specifika förklaringar till anpassade problem, där det tydligt framgick vilken metod som skulle användas. Då 

kände dessa elever att de lyckades i matematik. Räknandet ”flöt på” av sig självt.  

   Elever med de högre betygen uppfattade att matematisk förståelse innehöll även andra dimensioner. En 

viss metod kunde passa att användas i en mängd olika situationer samtidigt som flera olika metoder kunde 

användas för att komma fram till lösningen i en specifik situation. Dessa elever ansåg att förståelse innebar 

förmåga att kunna välja bland och använda sig av en mängd olika strategier för att lösa olika problem. 

   Alla elever uppfattade att det som framför allt bedömdes på proven var hur läraren ansåg att eleven 

förstod och därmed använde sig av rätt metod för att lösa uppgiften. Det var som det alltid hade varit på alla 

prov.  

   Här framhöll fyra elever i klass 9:1 sina uppfattningar om vad djupare matematisk förståelse innebar för 

dem, en uppfattning som inte delades av deras lärare. Dessa elever satsade mot höga betyg och de ansåg att 

det var fel att de tvingades lösa provuppgifter med den metod läraren förespråkade, detta för att få det 

högsta provbetyget. Eleverna beskrev att de ofta löste alla uppgifter riktigt men med andra metoder som 

ändå gav samma resultat. De menade att det måste vara tillåtet att tänka annorlunda än läraren. Det 

eleverna uttryckte störst besvikelse över var att läraren aldrig förklarade för dem varför de metoder de valt 

inte fungerade då de ändå gav samma resultat. Eleverna hade ju uppenbarligen förstått problemen. Om 

läraren kunde förklara att de metoder de valt inte var utvecklingsbara och skulle medföra att de 

misslyckades nästa gång de använde sina metoder, skulle eleverna lättare kunna acceptera att de ”tänkt fel”, 

som en av pojkarna uttryckte det. ”Eftersom hon aldrig kan förklara varför jag tänkt fel, fast jag tycker att jag 

tänkt rätt, tänker jag fortsätta tänka fel. Hon fattar aldrig hur jag tänkt. Jag tror inte hon kan tänka på olika 

sätt” (Fred). 

   Elever i klass 9:2 uttryckte uppfattningen att verklig förståelse i matematik innebar att utveckla kunskaper 

om olika problemlösningsstrategier. Men här varierade uppfattningen om hur detta skulle ske. Pojkarna med 

höga betyg ansåg att matematisk förmåga innebar att kunna genomföra avancerade matematiska 

diskussioner med läraren vid de gemensamma provgenomgångarna medan en elev, Karin, betonade 

betydelsen av den individuella diskussionen med läraren för att kunna utveckla förståelse.  

   Karin, som sänkt sitt betyg från C till D i årskurs 9, fick ofta veta av läraren efter ett misslyckat prov att hon 

hade felaktiga tankegångar, att hon ofta började rätt när hon löste uppgifter men sedan valde fel strategier. 

Hon var mycket besviken att hon aldrig fick diskutera med läraren hur hon skulle förändra och rätta till sina 

tankar, vad som gjorde att hon hamnade fel. Hon insåg att problemlösning var något hon kunde behöva 

behärska, inte bara i skolsammanhang utan även ”i livet”, men ansåg att hon inte fått tillräckligt stöd för att 

utveckla problemlösningsstrategier. 

6.1.2.2 Efterfrågat men bristfälligt matematiskt lärarstöd för att kunna förstå 

Det alla elever poängterade var att de verkligen ville kunna förstå matematik. Många efterfrågade mera 

samtal på lektionerna med läraren men där samtliga elever samtidigt uppvisade en uppgivenhet med 

avseende på det individuella stödet från läraren. Medan elever med de högre betygen hade hittat egna 

strategier för att öka sin matematiska förståelse och för att själva ta reda på vad de kunde eller vad de 
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behövde träna mera på, tolkade jag att elever som saknade betyg och elever med låga betyg hade svårt att 

klara detta utan aktiv hjälp från läraren. De efterfrågade att läraren skulle tala om för dem vad de kunde, vad 

de inte kunde men framför allt hur de skulle träna för att bli bättre. De ansåg det svårt att kunna utvecklas 

utan lärarens hjälp. ”Jag vet inte vad jag kan ……. har ingen koll på ämnet…… Hon talar aldrig om…….om jag 

kan något ……..eller hur jag ska träna. Jag vet inte……..men jag kanske borde ha frågat mer ändå…..inte bara 

gett upp” (Maria). ”Han förklarar inte så jag förstår – ger bara svaret. Han är stressad av alla som behöver 

hjälp och då hinner jag inte fråga för att fatta vad han menar” (Karin).  

   Även en elev med högt betyg ansåg att hennes matematiska förmåga och förståelse inte fick potential att 

utvecklas och nå högre när hon inte fick önskad hjälp av läraren att hitta strategier för att kunna lösa mera 

avancerade problem. Jenny i klass 9:1, som hade B i betyg men siktade mot högsta betyg, var mycket 

besviken över detta. Hon ville verkligen förstå även komplicerade tankegångar, men när hon inte fick 

efterfrågad hjälp av läraren, gav hon oftast upp. Läraren svarade alltid att hon visste att Jenny klarade detta 

själv om hon bara ansträngde sig. Det blev i stället Jennys pappa som fick hjälpa henne, vilket hon inte tyckte 

kändes helt rätt. ”Jag blir tjurig och less när hon säger så där – ids inte koncentrera mig. Jag vill ju verkligen 

ha hjälp av henne…….men hon kanske inte kan hon heller” (Jenny). 

   Molly i klass 9:2, som hade E i betyg, uttryckte att hon egentligen ville bli bättre i matematik men att 

läraren inte stöttade henne i hennes ambition. ”Jag vill verkligen lära mig mer. Jag brukar fråga men när jag 

inte fattar direkt säger han att jag ska hoppa över talet. Och då blir jag ju aldrig bättre när jag inte får hjälp. 

Jag vill att han ska bestämma vad jag ska göra och visa mig hur jag ska göra. Det blir så svårt” (Molly). Här 

uttryckte Molly med hela sin kropp en stor ledsnad. Viljan fanns hos eleven men inte den rätta praktiska 

möjligheten att få utveckla den matematiska förmågan. Det Molly, tillsammans med övriga elever i min 

undersökning med de lägre betygen, framför allt efterfrågade var att muntligt få förklara för läraren hur de 

tänkte och löste olika uppgifter under lektionstid. Detta för att få visa läraren att de faktiskt kunde mera än 

vad som enbart visades och framkom på proven. 

   Det många elever också önskade var fler muntliga klassdiskussioner. Detta medförde att elevernas 

förståelse ökade när de också fick höra hur de kunde tänka, inte bara läsa och räkna själva. 

   Med avseende på att förstå matematik, att kunna utveckla sin förmåga samt att veta vad eleven kan eller 

inte kan i ämnet, verkade elever med de högre betygen ha hittat olika strategier för detta då läraren inte gav 

det stöd som efterfrågades. Däremot återkom elever med de lägre betygen flera gånger till beroendet och 

betydelsen av lärarens stöd och hjälp för att förstå och få möjlighet att kunna utnyttja den egna förmågan på 

bästa sätt. 

   Även Sigge i klass 9:2, som saknade betyg, erkände lärarens betydelse för om han skulle kunna förstå 

matematik. Trots den negativa attityd som Sigge uppvisade till sin lärare, ansåg även han att om läraren 

verkligen tagit sig tid och diskuterat med honom, skulle läraren ha upptäckt att Sigge faktiskt kunde tänka 

matematik. Och då skulle kanske deras relation ha förbättrats tidigare. I nuläget var det ”kört”. Ändå 

uttryckte inte Sigge i mimik och kroppsspråk vare sig hopplöshet eller uppgivenhet. Däremot uppvisade han 

stor tillit till sin matematiska förmåga och var övertygad om att han skulle klara de nationella proven i slutet 

av terminen. Och då skulle läraren tvingas ge honom ett betyg i matematik. ”Jag fattar ju direkt när 
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specialläraren förklarar. Om jag haft en bättre lärare – ja, som hon i sexan……..Men jag kommer fixa det här” 

(Sigge).  

6.1.2.3 Egna elevstrategier för att förstå 

Elever med de högre betygen ansåg att de själva hade kontroll över vad de kunde och inte kunde framför allt 

med hjälp av diagnoser och provresultat. Men då båda skolor bara hade 1-2 prov per termin, prov som 

eleverna dessutom ansåg var helt avgörande för betyget, önskade eleverna oftare och fler 

kunskapsdiagnoser för att kunna övervaka sin egen kunskapsutveckling. När jag frågade eleverna om de 

uttryckt dessa önskemål till sina lärare, svarade eleverna i klass 9:1 att de inte gjort detta. De ansåg att 

läraren var tillräckligt stressad ändå samtidigt som pojkarna återigen påtalade att de nog själva var mer 

kompetenta i matematik än sin lärare. Dessutom visste såväl pojkarna som flickorna att de behärskade 

matematiken om de lyckades lösa de svåraste uppgifterna i läroboken.  Pojkarna i klass 9:2 hade faktiskt vid 

något tillfälle efterfrågat extra diagnoser av sin lärare men där läraren svarat att med 29 elever i klassen blev 

det alltför stor arbetsbörda för honom med fler rättningar. 

   Strategin att diskutera mer komplicerade problem med en kamrat användes frekvent av elever med de 

högre betygen. Till viss del var orsaken att läraren aldrig hade tid att hjälpa ”oss duktiga elever”, då lärarna 

valde att prioritera de många kamrater som hade problem i matematik. Men eleverna uppfattade också att 

de utvecklade sin förståelse både av att lyssna på kamratens förklaringar och att själva tvingas sätta ord på 

sina tankar för att hjälpa kamraten att förstå.  

   Emil och Fred i klass 9:1 kunde till och med analysera varför matematiska diskussioner med kamrater 

utvecklade deras matematiska förmåga. Emil beskrev att när han förklarade ett komplicerat problem för en 

kamrat, hade han naturligtvis först tänkt igenom och skrivit ned sin lösning. Han förstod alltså problemet och 

hade hittat en lösningsmetod som fungerade. ”När jag förklarar hur jag tänkt för en kompis klarnar det 

liksom i huvet ännu mer. Jag fattar bättre hur jag egentligen tänkt. Och så kanske kompisen har löst det på 

ett annat sätt. Ja, vi lär varann hur man kan tänka på olika sätt. Och så ser vi om vi tänkt fel också. Det är väl 

bra…….ja, när inte lärarn gör det” (Emil). Han beskrev att han medvetandegjordes hur han tänkt på ett 

djupare plan än när han arbetade själv. 

   Fred i samma klass upplevde att han måste anstränga hjärnan mera när han också skulle förklara för en 

kamrat hur han tänkt. Han tvingades motivera varför han valt en speciell lösningsmetod eller strategi, då 

kamraten kanske ansåg att det fanns andra metoder som också kunde vara lika framgångsrika. Vid sådana 

diskussioner upplevde Fred att han verkligen utvecklade sin förståelse och kompetens i väsentligt högre grad 

än om han skulle pratat med sin lärare, ett faktum som Fred verkade acceptera, trots att han i mimik och 

kroppsspråk uttryckte besvikelse och uppgivenhet. Fred kunde också beskriva hur han tänkte när han löste 

de svåraste uppgifterna. ”Jag ser liksom lösningen i huvet. Det blir som bilder – konstigt – men jag liksom 

ritar i huvet och tänker i bilder. Sen blir det ännu tydligare när jag måste förklara mina bilder för en kompis” 

(Fred).  

   Elever med de lägre betygen var inte lika odelat positiva till att ta hjälp av en kamrat eller att själva förklara 

för någon. Trots detta uttryckte Molly i klass 9:2 ändå med glädje att det faktiskt fanns tillfällen då hon 
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kunnat hjälpa sin bänkkamrat. Då upplevde hon ett ökat självförtroende att hon, trots att hon ”bara” hade E 

i betyg, kunde förstå och dessutom kunde hon förklara en uppgift så att även kamraten förstod. 

 

6.1.3 Kategori: Personliga egenskaper 

Här redovisas framför allt elevernas svar på min fråga om vilka personliga egenskaper de ansåg att de hade 

och som de menade påverkade hur de uppfattade matematik och den egna förmågan i matematik. 

   Då eleven besvarade frågan om personliga egenskaper visade sig svaren bli intimt förknippade med 

elevens svar på vilka individuella erfarenheter av olika faktorer de erfarit i undervisningen som påverkat 

deras syn på den egna matematiska kompetensen. När eleverna beskrev sina starka och svaga sidor, 

innefattade svaren därför oftast en medvetenhet om olika faktorer de saknade i matematikundervisningen 

för att de skulle få möjlighet att utveckla sin förmåga och kompetens. 

  Likaså beskrev de olika hinder i undervisningen som de uppfattade hade begränsat deras potentiella 

utveckling under högstadiet. Av den anledningen återkommer i detta avsnitt en del av sådant som berörts 

tidigare men i lite annorlunda kontex.  

   Begreppen styrkor och svagheter används av mig i mitt arbete och användes inte i elevintervjuerna.                                                                                                                                               

6.1.3.2 Personligt ansvarstagande och koncentrationsförmåga 

En viktig personlig egenskap, som alla elever betonade, var förmågan att kunna koncentrera sig på 

lektionerna. I båda klasserna var arbetsron bristfällig. Trots att samtliga elever i undersökningen i teorin 

ansåg att matematik krävde betydligt högre grad av koncentration än exempelvis svenska eller SO, klarade 

alla elever inte i praktiken av att vara tillräckligt fokuserade på ämnet. Men både bland elever med höga och 

låga betyg fanns elever som hade förmågan till koncentration, trots missnöjet med hur undervisningen 

bedrevs. Dock dominerade antalet elever som inte kunde förmå sig till att koncentrera sig, även om de var 

medvetna om att detta inverkade negativt på deras inlärning.  

   De elever som kunde koncentrera sig, hade lärt sig olika metoder att mentalt avskärma sig från 

omgivningen, att ”gå in i sig själv”, som en elev uttryckte det, eller lyssnade på musik i mobilen. Dessa elever 

var mycket medvetna om att de måste styra sin egen inlärning och försöka vara effektiva, även om de flesta 

lektioner var pratiga och oroliga. 

   Bland elever som hade problem att koncentrera sig, varierade deras uppfattningar om varför de 

misslyckades att använda denna viktiga förmåga. Flera elever ansåg att de inte kunde styra sin egen inlärning 

när de inte fick tydliga mål, en fast struktur och styrning av respektive lärare. Detta gällde också en 

högpresterande elev. Även den eleven upplevde att hon inte riktigt hade den egenskap som krävdes för att 

självständigt hitta egna vägar att utveckla sin kompetens. Den eleven efterfrågade stöd att finna metoder för 

att kunna angripa mer komplicerade uppgifter.  

   Ett par av de andra eleverna med höga betyg visste att de inte klarade av att fokusera och arbeta effektivt 

när eleverna skulle utföra eget arbete i läroboken. Deras strategi var därför att lyssna och delta aktivt under 

lärarens genomgångar. ”Jag lär mig matte jättefort. Jag är alltid med på genomgångarna och frågar och 

diskuterar med läraren. Han verkar kunna mycket matte för han visar oss alltid flera olika sätt att lösa 

uppgifter. Ja, han kan faktiskt svara på allt jag frågar om. Jag lär mig jättemycket på genomgångarna. Det är 
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kul” (Alex). ”Synd att vi inte har fler genomgångar för då är det tyst i klassen och jag kan koncentrera mig på 

det han säger och fråga om sånt jag inte fattar. Han är duktig” (Anton). Men de var också väl medvetna om 

att de glömde fort då de inte orkade anstränga sig att träna det läraren gått igenom. De visste också att de 

då borde ta hem och träna matematik. Men eftersom läraren aldrig gav läxor, blev ämnet bortprioriterat. 

Andra ämnesläxor tog tillräckligt med tid. 

   Tilliten till den egna matematiska förmågan var ändå stor hos dessa elever som menade att om de nått 

höga betyg i stort sett bara genom att delta i genomgångarna, då skulle de också klara den svårare 

matematiken på gymnasiet. 

6.1.3.2 Personliga stressfaktorer 

En av eleverna, Jenny, som siktade mot högsta betyg, hade en personlig egenskap hon var väl medveten om 

var ett hinder för henne att utveckla sin förmåga ytterligare och som hon visste att hon måste försöka arbeta 

bort inför gymnasiet. Hon blev ”tjurig” när hon inte förstod och inte heller fick hjälp av sin lärare. Och då gav 

hon upp i stället för att kämpa vidare, fast hon var medveten om att om hon verkligen ansträngde sig skulle 

hon klara sig själv. 

   En annan elev, Emil, som också hade högt betyg, ansåg att en av hans svaga sidor var att han överarbetade 

matematiken. Fast han direkt såg att han behärskade de enklaste uppgifterna, tvingade han sig själv ändå att 

lösa dessa. ”Fast jag är säker på att jag kan är jag ändå osäker”. Han upplevde detta mycket frustrerande och 

visste att han måste arbeta bort denna negativa egenskap inför gymnasiet. 

   Att anstränga sig blev här en gemensam stressfaktor för båda dessa elever men där orsaken till stressen 

varierade. För den ena eleven blev stressfaktorn att inte kunna förmå sig att anstränga sig fast hon visste att 

hon hade förmåga om hon skulle göra det. För den andra eleven blev stressfaktorn den motsatta. Han 

ansträngde sig för mycket och överarbetade sådant han egentligen visste att han behärskade. 

   Eleverna erfor att de, i olika hög grad, blev stressade i provsituationen. Förklaringarna till detta varierade 

mellan eleverna. Framför allt lågpresterande elever visste att trots att de klarat av moment på lektionerna 

skulle de alltid göra en mängd misstag när de var stressade. När de dessutom visste att lärarna inte hade tid 

att muntligt diskutera med dem hur de tänkt och varför det blivit fel, ansåg dessa elever att deras möjlighet 

att utveckla ytterligare förmåga begränsades, trots att de verkligen ville utveckla sin kompetens. Matematik 

var ett viktigt ämne för fortsatta studier. ”Jag är jättestressad på proven för jag vet jag kommer göra fel. Det 

är bara poängen som räknas. Varför kan han inte prata med mig efteråt när jag inte är stressad och se om jag 

kan lite mer” (Molly). ”Jag får aldrig veta varför jag misslyckas på ett prov. Jag vet inte varför jag gjorde fel 

eller hur jag ska träna. Men jag kanske borde fråga mer – men det känns pinsamt också eftersom jag gjort 

fel” (Karin). 

   Provstress hos elever med högre betyg innehöll andra dimensioner. Flera elever visste att de skulle klara av 

alla uppgifter men de var ändå stressade då de ofta hittade egna metoder på de svåraste problemen, 

metoder som läraren i synnerhet i klass 9:1, inte förstod. Den bristande kompetensen hos läraren i denna 

klass, att inte heller kunna förklara varför eleven misslyckades på en viss komplicerad uppgift, innebar 

ytterligare en stressfaktor som uttrycktes tydligast av Fred i den klassen. Proven i sig stressade inte honom 

utan det som stressade honom var att han inte fick tillräckligt stöd av läraren för att kunna lära sig av sina 
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misstag. ”Jag tycker faktiskt inte att jag gjort fel om jag löst talet och fått rätt svar fast hon tycker jag skulle 

använt en annan metod, hennes metod. Hon kan ju aldrig förklara varför min metod inte funkar. Jag gillar 

inte det. Men…….hon förstår nog inte” (Fred). 

6.1.3.3 Personlig övertygelse om matematisk förmåga 

Flera elever uppfattade att de lärde sig snabbt och visste själva att de hade en högre förmåga i matematik än 

vad deras lärare var medvetna om. Men bland dessa elever framkom varierande reflektioner hur de i så fall 

skulle hantera detta faktum. Några elever ansåg att ansvaret låg hos läraren att prata individuellt med 

eleverna för att kunna upptäcka att eleven faktiskt kunde mera än vad till exempel prov och diagnoser 

visade. Men flera elever ansåg också att det var upp till dem själva som person att visa läraren sin kunskap, 

att de själva måste anstränga sig och försöka prestera bättre, men att de oftast inte orkade göra detta då 

lektionerna var långtråkiga och oroliga. De uttryckte verkligen en vilja att förbättra sin förmåga men orkade 

inte i praktiken genomföra detta. ”Jag borde vara tjurigare – precis som med pappa” (Jenny). ”Jag vågar inte 

be han förklara igen när jag ser hur stressad han är. Men – jag borde nog inte ge mig – egentligen” (Molly). 

”Jag vet att jag kan be om hjälp. Men både hon och jag vet ju att jag är dum i huvet …….. så…….ja……..vad är 

det för mening……..Men, nu……..ja……..nu vet jag inte…….”(Maria).    

  Också Sigge, en av eleverna som saknade betyg, ansåg att han egentligen hade lätt för matematik och 

förstod alla moment snabbt i den lilla gruppen i specialundervisningen. Men sedan orkade han inte arbeta på 

ordinarie lektioner utan erkände att han var en av eleverna som stökade och pratade. Han kunde inte 

koncentrera sig i den stora klassen utan behövde arbeta i liten grupp, vilket han hade erfarit i fler ämnen. 

Han visste också att han som person hade svårt att komma överens med tråkiga lärare, som han ansåg att 

läraren i matematik var. Däremot kunde specialläraren skämta och prata även om lite annat än bara 

matematik, vilket gjorde att lektionerna blev mer intressanta och inspirerande.  

   Sammantaget hade nio av de tio eleverna i undersökningen en tro på den egna matematiska förmågan och 

kompetensen, även om såväl faktorer i undervisningen som vissa personliga egenskaper mer eller mindre 

hindrade elevernas potentiella utveckling. Den tionde eleven, Maria, som under högstadietiden med aktivt 

stöd av sin mentor, sluppit kämpa med sina svårigheter i matematik, hade nu börjat fundera på om hennes 

svårigheter verkligen varit så allvarliga att hon inte skulle ha kunnat lyckas om hon fått rätt hjälp. ”Jag tror 

att jag skulle ha kunnat lära mig matte och inte behövt känna mig värdelös om läraren ofta, ja, flera gånger 

varje lektion, talat om för mig vad jag skulle kunna och hur jag skulle göra. Jag skulle ha vetat var jag stod i 

ämnet. Varför var det inte så?” (Maria). Detta svar var det enda svar från Maria som hon yttrade utan att 

tveka och med stor emfas, klart och tydligt formulerat. 

 

6.2   Analys 

I min analys har jag valt att analysera elevernas utsagor under två huvudkategorier vilka sammanfaller med 

arbetets frågeställningar. Jag har också under respektive huvudkategori namngett underkategorier som jag i 

min tolkning av elevernas utsagor urskilt representera de dimensioner som har störst enskild inverkan på hur 

eleverna erfar den egna kompetensen och hur de erfar att kvaliteten i undervisningen främjar eller hindrar 

deras möjligheter att utvecklas i matematik. 
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6.2.1 Huvudkategori: Faktorer i matematikundervisningen 

Min undersökning omfattade två olika skolor med en slumpvis utvald klass på respektive skola och med 

slumpvis utvalda elever. Ändå blev den övergripande beskrivningen likartad av hur ämnet uppfattades och 

hur undervisningen i matematik genomfördes. Matematik var något man skulle lära sig i skolan. 

   I huvudsak bestod lektionerna av individuellt arbete i läroboken och så hade lektionerna gestaltat sig sedan 

årskurs 1. Det alla elever påpekade var att matematik var ett viktigt ämne men där huvudanledningen var att 

betyget i matematik var nödvändigt för att komma in på vald gymnasieutbildning. Visserligen nämnde ett 

par av eleverna att matematikkunskaper kunde vara ett stöd för att hantera sin privatekonomi. Men även för 

dessa elever erfor de att det huvudsakliga syftet med grundskolans matematikundervisning var att förbereda 

eleverna för fortsatta studier på gymnasiet. 

   Uppfattningen om hur den traditionella undervisningen, med i huvudsak eget räknande i läroboken, 

gagnade det egna lärandet i matematik, visade sig variera mellan låg- respektive högpresterande elever. De 

lågpresterande eleverna ansåg att den egna matematiska kompetensen ökade när de fick räkna många 

liknande uppgifter med likartade metoder. Däremot nämnde flera högpresterande elever avsaknaden av 

praktisk matematik, betoning i undervisningen på nödvändiga matematiska kunskaper i vardagen samt 

avsaknad av användbara problemlösningsstrategier. Deras uppfattning var att en sådan utformad 

undervisning skulle öka den matematiska förmågan hos alla elever, såväl låg- som högpresterande, i 

synnerhet om sådan undervisning också genomfördes i grupper där kamrater kunde stötta varandra att 

utveckla en högre matematisk kompetens. 

   Att de stora klasserna gjorde det svårt för eleverna att få efterfrågat individuellt stöd och hjälp av läraren 

påtalades av alla elever men framför allt betonades detta av de lågpresterande eleverna. I synnerhet dessa 

elever ville ha en tydlig struktur på lektionerna, konkreta mål vad de skulle träna och hur de skulle arbeta för 

att kunna utveckla sin egen förmåga. Ändå framstår den oroliga, pratiga och, i den ena klassen, näst intill 

kaotiska arbetsmiljön, vara den generella kritiska aspekt som eleverna i högst grad erfor hindrade deras 

potentiella utveckling i ämnet. Även om vissa elever berättade att de hittat egna metoder att avskärma sig 

från de störande momenten, var inte heller dessa elever tillfreds med klassrumssituationen.  

   Den ena klassen fungerade socialt när läraren styrde lektionen medan eleverna i den andra klassen beskrev 

att det var socialt accepterat av läraren att prata, komma för sent, komma och gå fritt ut och in i 

klassrummet, syssla med annat än matematik, detta oavsett om läraren hade genomgångar eller andra 

tänkta gemensamma aktiviteter. Det var fritt för eleven att välja hur den kunde bete sig. 

   Här framkom en markant variation mellan pojkarnas respektive flickornas uppfattning om fenomenet 

lärarstyrd undervisning. Flickorna framhöll att läraren, som också varit klassens mentor i fyra år, visste att 

flera elever hade en social oro, svårigheter att koncentrera sig, olika inlärningssvårigheter och andra 

problem. Därför erfor flickorna att lärarens agerande var en medvetet vald strategi från lärarens sida, att låta 

eleverna göra som de ville och kände, då detta gynnade deras sociala mående. 

   Pojkarna däremot påtalade vid ett flertal tillfällen att deras uppfattning var att lärarens roll var i första 

hand att vara lärare i matematik, att stötta elevernas utveckling i ämnet, och där de erfor att lärarens 
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empatiska förmåga var betydligt större än lärarens matematiska kompetens, vilket i slutänden ändå mest 

drabbade de lågpresterande eleverna. Framför allt dessa elever hade störst behov av en kompetent lärare 

för att utveckla sin matematiska förmåga. 

   Även en högpresterande flicka med höga mål i matematik beskrev hur denna utformning av lektionerna 

och undervisningen hade inverkat negativt på hennes självkänsla och tron på den egna matematiska 

förmågan. I en sådan kaotisk arbetsmiljö uttryckte denna elev det även andra elever påtalade, att det var 

näst intill omöjligt att få individuell bekräftelse av läraren på förmåga och kompetens. 

   Ett fenomen i undervisningen som samtliga elever uppfattade och beskrev var provstress. Eleverna i båda 

klasserna erfor att proven hade avgörande betydelse för betygsbedömningen vilket stressade alla elever 

men där olika aspekter som stressade eleverna kunde urskiljas. För lågpresterande elever var det provet i sig 

som stressade dem. De gick till proven med en förvissning om att de inte skulle klara dessa även om de 

upplevt och själva bedömt att arbetet på lektionerna fungerat. Däremot hade de inte fått tillräcklig 

bekräftelse från läraren på sin egen bedömning och förmåga, om de verkligen behärskade de moment som 

proven innefattade och som de trodde sig behärska. Självkänslan sänktes ytterligare av att dessa elever inte 

heller gavs tillfälle att muntligt och individuellt få diskutera med läraren för att visa att de kanske kunde 

mera än vad provresultatet visade. De högpresterande eleverna visste däremot att de hade förmåga och den 

kunskap som proven avsåg. Deras stressaspekter avsåg bristen på kvalitativa samtal med läraren om 

avancerade lösningsmetoder, som ytterligare kunde utveckla den kompetens de visste att de hade. 

6.2.1.1 Sammanfattning: Faktorer i matematikundervisningen 

Ämnet matematik lärdes i skolan i huvudsak för fortsatta studier på gymnasiet. De lågpresterande eleverna 

föredrog struktur och lärarstyrda lektioner, tydliga mål vad eleven ska kunna och hur eleven ska arbeta, att 

få träna många uppgifter med ett begränsat antal metoder samt möjligheter till individuella muntliga 

diskussioner med läraren. De högpresterande eleverna saknade och önskade dessutom mera varierad 

undervisning, framför allt med betoning på praktisk och vardagsnära matematik, men också betydligt mera 

fokus på avancerad matematik, samt gruppaktiviteter.  

   Avsaknaden av individuellt stöd och bekräftelse på elevens förmåga från läraren, nämndes av alla elever, 

där orsaken dels angavs vara de stora klasserna men framför allt den oroliga och näst intill kaotiska 

arbetsmiljön i klassrummet. Ändå fungerade den ena klassen vid lärarstyrd undervisning medan i den andra 

klassen var arbetsmiljön alltid lika bristfällig. Pojkar och flickor i den klassen uppvisade olika förklaringar till 

lärarens agerande i undervisningssituationen. Proven, som uppfattades i stort sett vara avgörande för 

betygsbedömningen, var en betydande stressfaktor hos alla elever, men där låg- respektive högpresterande 

elever erfor olika stressfaktorer. 

6.2.1.2 Underkategori: Lärarens kompetens 

En genomgående kritisk aspekt som ständigt var närvarande i alla intervjuer och under alla frågeställningar, 

var elevernas uppfattningar och erfarenheter av läraren, hur läraren hanterade undervisningen och var till 

stöd för elevernas inlärning och deras möjligheter att utveckla matematisk förmåga. 
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   I min tolkning och analys framstår den mest kritiska dimensionen vara hur eleverna erfor sina lärares 

matematiska ämneskompetens, uppfattningar som eleverna grundade på lärarens agerande i 

klassrumssituationen. En markant skillnad fanns mellan hur eleverna i de två olika klasserna uppfattade sin 

lärares matematiska kompetens, en uppfattning som eleverna i respektive klass även relaterade till 

möjligheten att få arbetsro i klassrummet.  

   Min analys av elevernas utsagor är att eleverna i den ena klassen uppfattade och respekterade sin lärares 

kompetens i ämnet, vilket resulterade i att när läraren aktivt styrde lektionen blev det också arbetsro, lugnt 

och tyst i klassrummet. I den andra klassen tvivlade alla elever på sin lärares matematiska kunskaper, även 

den elev som saknade betyg. Som sekundär effekt till detta tolkade jag i elevernas utsagor att bristen på 

respekt för lärarens ämneskunskaper var en bidragande orsak till den alltid lika kaotiska arbetsmiljön. 

Uppfattningen om lärarens kompetens verkade eleverna i hög grad grunda på vilka kvaliteter eleverna erfor 

fanns vid lärarens gemensamma genomgångar samt, i den ena klassen, vilket bemötande högpresterande 

elever fick av läraren när de efterfrågade lösningsstrategier för mera avancerade uppgifter.   

   I den ena klassen presenterade läraren alltid en mängd olika lösningsstrategier vid sina genomgångar, från 

enklare till mera avancerade metoder. Även om lågpresterande elever erfor viss förvirring och helst önskade 

fokus på en metod, tvivlade inte eleverna i den klassen på lärarens matematiska kompetens. 

   I den andra klassen skrev läraren av de exempel som fanns presenterade i läroboken, och då enbart de 

minst avancerade exemplen, vilket resulterade i att eleverna uppfattade att läraren inte hade erforderlig 

matematisk kompetens. Denna uppfattning förstärktes av de högpresterande elevernas erfarenhet, att 

läraren hänvisade dessa elever att använda sin egen förmåga eller fråga en kamrat när eleverna efterfrågade 

lärarens hjälp att lösa de mest avancerade uppgifterna i läroboken. 

   I synnerhet pojkarna i denna klass var kritiska till lärarens undervisning på ”basic-nivå” och lärarens 

bristande kompetens. Flickorna uttryckte en mera ambivalent uppfattning med avseende på lärarens 

kompetens. Å ena sidan erfor även de att de inte fick tillräckligt stöd av läraren att utveckla högsta 

matematiska kompetens. Å andra sidan kunde lärarens fokus i undervisningen på enbart grundläggande 

kunskaper och metoder, vara en medvetet vald strategi för att lågpresterande kamrater skulle ha en chans 

att nå betyg i ämnet och orsaken var då inte i första hand bristande ämneskompetens. Den flicka i klassen 

som saknade betyg i matematik uttryckte dock utan tvekan att hon kommit till insikt om att klassens lärare 

saknade erforderlig matematisk kompetens för att kunna stötta sina elevers utveckling i matematik. 

6.2.1.3 Sammanfattning: Lärarens kompetens 

Uppfattningen om hur eleverna erfor lärarens ämneskompetens inverkade negativt på flera elevers 

möjlighet att utveckla ökad matematisk förmåga och kompetens. Framför allt i den ena klassen ansåg 

eleverna, såväl låg- som högpresterande, att de inte fick efterfrågad och erforderlig hjälp att utvecklas i 

ämnet. Som sekundär effekt resulterade den bristande respekten för lärarens ämneskunskaper i markant 

oroligare arbetsmiljö i den klassen.  

   Medan respekten för lärarens ämneskompetens i den ena klassen medförde arbetsro under lärarstyrd 

undervisning, var arbetsmiljön i den andra klassen alltid bristfällig. Uppfattningen om lärarens 

ämneskunskaper i denna klass grundade eleverna framför allt på lärarens agerande vid gemensamma 
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genomgångar, att läraren genom sitt val av undervisningsmetod uppvisade otillräckliga ämneskunskaper. 

Pojkar och flickor hade även här avvikande uppfattningar om orsaken till lärarens agerande. 

6.2.1.4 Underkategori: Lärarrelationen 

Med avseende på elevernas lärarrelationer kan två olika dimensioner urskiljas från elevernas utsagor, 

dimensioner som hade större eller mindre betydelse för enskilda elever. Den dimension som framför allt 

högpresterande elever fokuserade på, och då i synnerhet pojkarna i min undersökning, var den 

ämnesmässiga relationen till läraren. De efterfrågade kompetens hos läraren, att få bekräftelse av läraren på 

elevernas matematiska förmåga, att få möjlighet till mera avancerade ämnesdiskussioner med läraren. 

Uppfattningen var nu att stor del av elevernas enskilda undervisningstid ägnade läraren åt lågpresterande 

kamrater. De högpresterande eleverna var inte tillfreds med situationen men uppvisade ändå en motvillig 

acceptans inför detta faktum.   

   En pojke i den ena klassen fokuserade dock enbart på den personliga relationen till läraren. Han uppvisade 

stor aversion och aggressivitet mot läraren när han beskrev denne som person och anklagade läraren som 

ensam ansvarig för att eleven saknade betyg i matematik. Hade eleven på det personliga planet kommit 

överens med läraren skulle han varit motiverad att anstränga sig, då han bland annat med stöd av 

speciallärarens bekräftelse, visste att han hade matematisk förmåga. Enbart yttre faktorer, i synnerhet 

lärarens negativa personliga egenskaper, hade hindrat eleven att uppnå sin verkliga potential i matematik.   

   Också en flicka i den andra klassen hade under högstadietiden fokuserat på sin goda personliga relation till 

en socialt kompetent och empatisk mentor och lärare i matematik. Eleven hade haft fullständig tillit till alla 

åtgärder som läraren föreslagit för att underlätta elevens skolgång och hennes svårigheter i matematik. Nu, i 

slutet av årskurs 9, anklagade eleven sig själv att hon så urskillningslöst litat på sin mentor. För eleven hade 

detta resulterat i dubbla nederlag, nederlag som hon i huvudsak lastade sig själv för. I nuläget hade hon inte 

tillräcklig förmåga att uppnå ett betyg i matematik.  

   Dessutom insåg hon nu, när det var för sent, att hon själv borde ha ifrågasatt lärarens åtgärder tidigare, 

åtgärder som sekundärt resulterat i att elevens självkänsla i matematik nu var obefintlig, trots att hon ända 

till och med årskurs 5 uppfattat att hon visserligen hade vissa svårigheter men att hon ändå klarade 

matematiken på en acceptabel nivå. 

   Även de andra flickorna i denna klass hade denna komplicerade och ambivalenta personliga relation till sin 

lärare, vilket påverkat också deras självkänsla i negativ riktning. Då de inte heller var tillfreds med den 

ämnesrelaterade relationen till läraren och dessutom hade en annan kvalitativ personlig relation till sin 

lärare än de högpresterande pojkarna, är min analys att det framför allt är kombinationen av de två 

dimensionerna som fick en betydande negativ inverkan på flickornas självkänsla i ämnet. 

6.2.1.5 Sammanfattning: Lärarrelationen  

Två olika dimensioner i relationen till läraren beskrevs av eleverna, dels den ämnesmässiga relationen, dels 

den personliga relationen. Hos framför allt pojkarna dominerade den ämnesmässiga relationen medan 

flickorna fokuserade i lika hög grad på den personliga relationen. Olika kvaliteter i relationen lärare - elev, 

samt vilken dimension som framhölls som mera betydelsefull, inverkade i högre eller lägre grad på framför 
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allt elevens självkänsla i matematik men också på möjligheten att verkligen kunna utveckla sin förmåga 

ytterligare.  

 

6.2.2 Huvudkategori: Individuella styrkor och svagheter 

När eleverna beskrev sina styrkor respektive svagheter relaterades dessa ofta till förhållanden i 

undervisningen, faktorer som i olika hög grad inverkade på elevernas möjligheter till utveckling i matematik, 

faktorer som flera elever ansåg vara svåra att själva styra eller påverka. Men eleverna var också medvetna 

om inre, personliga egenskaper som på olika sätt antingen verkade främjande eller hindrande för utveckling 

av matematisk förmåga.    

   En egenskap, som hos vissa elever beskrevs som en styrka, blev en svaghet hos andra elever som saknade 

den egenskapen. I den oroliga arbetsmiljön som eleverna beskrev under eget arbete i läroboken, blev 

koncentrationsförmåga en personlig styrka, att på olika sätt kunna avskärma sig från störande moment. 

Denna styrka fanns eller saknades hos olika elever oberoende av elevens betygsnivå.  

   De elever som saknade förmåga att koncentrera sig, relaterade denna brist i huvudsak till sig själva. De 

visste förnuftsmässigt att matematik krävde mera koncentration än många andra ämnen, men de kunde 

ändå inte avstå från att delta aktivt i det sociala samspel i klassen som rörde annat än matematik. Det var 

bara eleven själv som kunde avgöra om den ville koncentrera sig och arbeta på lektionstid eller ej. 

   I det sammanhanget nämnde flera elever en annan personlig svaghet, en svaghet som dock till viss del 

även skuldbelade läraren. Å ena sidan ansåg dessa elever att de borde ta ett eget ansvar att träna matematik 

hemma när de inte utnyttjade lektionstiden maximalt. Å andra sidan menade de att läraren borde ge läxor i 

matematik, vilket ingen av klasserna haft på högstadiet. Eleverna erfor att de behövde det ”tvånget” från 

läraren för att förmå sig att ta det egna ansvaret för att arbeta även hemma.                                                                                                                              

   En styrka som framför allt de högpresterande eleverna uppfattade förstärkte och befäste deras kompetens 

och självkänsla var att kunna förklara olika uppgiftslösningar så att en kamrat förstod. Men även en 

lågpresterande elev hade erfarenhet av hur självförtroendet ökat när hon någon gång kunnat stötta en 

kamrat.   

   En styrka som lågpresterande elever betonade vid ett flertal tillfällen var att när de själva visste att de 

behärskade en viss metod, erfor de också att de förstod matematik och kunde praktiskt använda den 

metoden. Det stärkte deras självkänsla att känna till en bestämd metod som var anpassad till en bestämd typ 

av uppgifter.   

   En personlig svaghet som nämndes av flera elever, såväl hög- som lågpresterande, var att eleverna nu i 

årskurs 9 erfor att de under högstadietiden borde varit mera påstridiga i sin ämnesmässiga relation till 

läraren. I synnerhet de lågpresterande eleverna anklagade sig själva för att de inte varit mera aktiva, mera 

ifrågasättande, mera krävande och mer eller mindre tvingat läraren att förklara till dess att de förstått varför 

de ständigt upprepade samma misstag eller varför de använde fel metoder.  

   Återkommande misslyckanden inom samma matematiska moment påverkade självkänslan och tron på den 

egna förmågan negativt. Samtidigt uttryckte alla elever, också de som saknade betyg, att de hade en inre 

övertygelse att de hade ytterligare matematisk förmåga som de inte fått möjlighet att utveckla.  
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   Även om flera yttre faktorer gällande undervisning, lärarens kompetens och lärarrelationen hade varit 

hindrande för deras matematiska kompetensutveckling, ingick delförklaringen att eleven själv inte varit 

tillräckligt aktiv i sin relation till läraren, att eleven bland annat tagit alltför stor hänsyn när läraren varit 

stressad av kamrater som också var i behov av stöd.  

   När jag analyserade elevernas utsagor framkom, trots det tidigare sagda, att alla elever i min undersökning, 

även de som saknade betyg, erfor att de faktiskt hade matematisk förmåga. Olika omständigheter hade 

medfört att elevernas rätta potential i matematik inte fått möjlighet att utvecklas maximalt.   

   Dock framkom här en viss skillnad med avseende på genus. Pojkarna uttryckte en styrka och en genuin tro 

på den egna inre förmågan. De angav i huvudsak enbart yttre faktorer som förklaring till varför de inte 

uppnått sin verkliga kapacitet. Självförtroendet i matematik fanns hos pojkarna. 

   Även flickorna angav yttre faktorer men de uttryckte även ett tvivel, en viss inre misstro mot den egna 

förmågan, att de kanske ändå inte var tillräckligt ”smarta”. Denna ambivalenta uppfattning, att de å ena 

sidan erfor att de hade ytterligare potential, men att de å andra sidan hade uppnått sin maximala kapacitet, 

påverkade flickornas självkänsla i negativ riktning. Ändå är min analys av flickornas erfarenhet av den 

matematiska situationen att de, liksom pojkarna, uppfattade yttre orsaksfaktorer som de mest avgörande 

för att inte heller flickorna kunnat uppnå sin maximala förmåga i matematik.  

6.2.2.1 Sammanfattning: Individuella styrkor och svagheter            

En styrka, som elever oavsett betygsnivå, erfor vara av stor betydelse var förmågan att kunna koncentrera 

sig i den oroliga klassrumsmiljön. Att inte ha den förmågan, i kombination med att inte heller ta eget ansvar 

att arbeta hemma med matematik, när lektionstiden användes till annat än matematik, blev hos andra 

elever en svaghet. 

   Styrka var även att kunna stötta en kamrat och att själv behärska vissa metoder. Detta påverkade 

självkänslan i positiv riktning.  

   En personlig svaghet som nämndes av såväl hög- som lågpresterande elever, var att de inte själva varit 

mera aktiva, ifrågasättande och krävande i sin relation till läraren, att de inte borde ha gett upp utan tvingat 

läraren att förklara till dess eleven fått erfara att den förstått, detta oavsett betygsnivå. Men framför allt 

lågpresterande elever anklagade sig själva för detta, vilket påverkat självkänslan i negativ riktning.  

   Även genus inverkade på elevernas bedömning av sin självkänsla, där alla pojkar uppfattade och upplevde 

att de hade matematisk förmåga. Medan pojkarna uppfattade i huvudsak yttre faktorer som möjligheter 

eller hinder att utveckla matematisk kompetens, erfor flickorna i högre grad såväl yttre orsaksfaktorer som 

avsaknad av inre personlig förmåga i matematik. Denna kombination påverkade flickornas självkänsla i 

negativ riktning. 

6.2.2.2 Underkategori: Egna inlärningsstrategier 

I min analys av elevernas utsagor framstod i synnerhet en styrka som tydligast relaterad till om eleven var 

hög- eller lågpresterande. Den styrkan var förmågan att aktivt och medvetet själv kunna styra och övervaka 

sin egen inlärning när undervisningen eller läraren inte fungerade.  
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   Med hjälp av olika strategier, som eleverna själva utformade och utarbetade, kunde högpresterande elever 

vidareutveckla sin matematiska kompetens medan lågpresterande elever i huvudsak saknade den styrkan 

och förmågan. De var i stort behov av lärarens styrning, bekräftelse och stöd med vad och hur de skulle 

arbeta och erfor en svaghet att inte kunna hantera sina misstag.  

   De högpresterande eleverna däremot, beskrev att de noggrant och kritiskt granskade sina egna misstag på 

diagnoser och prov, tränade ytterligare med hjälp av lärobokens exempel och de uppgifter i lärobokens 

svårighetsgradering som motsvarade elevens betygsmål. Elevernas styrka var att lära av sina misstag. 

   Ytterligare en styrka som de högpresterande eleverna beskrev och som de själva tog initiativ till, var att de 

genom matematiska diskussioner med en kamrat, utvecklade och kunde identifiera sin egen lärstil. När de 

argumenterade, lyssnade, ifrågasatte och tvingades försvara sina lösningsmetoder inför en kamrat, 

upptäckte de själva hur de bäst lärde sig för att utveckla sin matematiska kompetens.  

   En annan strategi, som högpresterande elever beskrev som en metod att visa läraren sina kunskaper och 

som blev en styrka i de stora klasserna, var att alltid aktivt delta muntligt vid lärarens genomgångar. Detta 

agerande erfor eleverna kompenserade för svårigheterna att arbeta enskilt i den oroliga klassrumsmiljön.  

   Genom att utnyttja genomgångarna och diskutera, ifrågasätta, argumentera och utmana läraren, även om 

de inte alltid förstod lärarens mest avancerade förklaringar, visade eleverna sitt intresse för matematik och 

stimulerade också läraren att få visa sin kompetens i ämnet. Eleverna erfor att de genom sitt agerande gav 

läraren an positiv bild av eleverna och deras kunskaper, vilket i slutänden även inverkade positivt på betyget 

i matematik. Genom att både lyssna och delta aktivt vid lärarens genomgångar, hade dessa elever hittat en 

lärstil som förstärkte deras förmåga och kompetens i matematik. 

6.2.2.3 Sammanfattning: Egna inlärningsstrategier 

Till skillnad från de lågpresterande eleverna hade högpresterande elever hittat egna strategier som 

förstärkte deras lärande och utveckling i matematik. Dessa strategier var att kritiskt kunna granska sig själva 

och lära av sina misstag, att ytterligare utveckla sin kompetens genom att diskutera och argumentera med 

en kamrat och därigenom upptäcka den egna lärstilen i matematik. 

   En annan medveten strategi och styrka var att utnyttja lärarens genomgångar för att vid dessa tillfällen 

muntligt visa lärarens sina kunskaper, samtidigt som de själva erfor att deras förmåga utvecklades när de 

lyssnade, diskuterade, ifrågasatte och argumenterade med en kompetent lärare. 

 

6.2.3 Avslutande analyssammanfattning 

En övergripande kritisk aspekt som tydligt kan identifieras och som utkristalliserade sig vara av stor 

betydelse med avseende på arbetets syfte och frågeställningar, var hur elever med olika betygsnivåer 

hanterade och erfor utvecklingen av den egna matematiska kompetensen, i synnerhet då eleverna upplevde 

att undervisningen inte fungerade tillfredsställande eller att deras lärare saknade erforderlig och efterfrågad 

matematisk kompetens. 

   Medan elever med höga betyg hittat egna strategier för att uppnå en högre matematisk nivå, erfor elever 

med de lägre betygen att de var i stort behov av lärarens aktiva stöd och hjälp för att kunna utvecklas i 
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ämnet. Medvetenheten om detta fanns hos alla dessa elever och skapade en stor frustration när 

undervisningen och läraren inte uppfyllde deras behov. 

   Egna strategier medförde förmåga att själv på olika sätt styra sin inlärning, medan bristfälligt stöd i 

undervisningen gjorde att elever med de lägre betygen, och de elever som saknade betyg, uppfattade att de 

inte kunde utveckla en matematisk potential som de, trots allt, ansåg fanns hos dem. 

 

7   Diskussion 
Här redovisas resultat- och metoddiskussion. 

   I resultatdiskussionen relateras elevernas uppfattningar och erfarenheter till den litteratur som 

presenterats i min bakgrund och litteraturöversikt. 

   Inför den empiriska undersökningen övervägde jag några olika alternativ för genomförandet av 

elevintervjuerna. Mina reflektioner om dessa alternativ presenteras kort i metoddiskussionen. 

 

7.1   Resultatdiskussion 

I diskussionen har jag valt att sammanföra mina frågeställningar. När eleverna i sina utsagor beskrev hur de 

erfor sina individuella förmågor, sina styrkor och svagheter i matematik och hur dessa främjade respektive 

hindrade elevernas utveckling av matematisk kompetens, relaterade eleverna alltid till faktorer i 

undervisningen och relationen till läraren, såväl till läraren som person som till uppfattningen av lärarens 

ämnesmässiga kompetens. 

   Också när några elever beskrev och var medvetna om vissa personliga egenskaper, både positiva och 

negativa, var det undervisningens utformning och läraren som hade betydelse för hur dessa egenskaper 

inverkade på möjligheten att lyckas i matematik. 

   Övergripande framkom resultat som ur ett fenomenografiskt och variationsteoretiskt perspektiv var 

intressanta, då elever som befann sig i samma sociala kontext beskrev och erfor skillnader i uppfattningar 

om och erfarenheter av undervisningen och lärarens agerande i undervisningssituationen (Marton, 1976; 

1992; 2009; Marton & Booth, 2000; Dahlgren & Johansson, 2009; Fejes & Thornberg, 2009). 

   Dessa uppfattningar inverkade i sin tur på hur eleverna erfor sina möjligheter att själva bedöma sin 

matematiska kompetens och sina förmågor i matematik, samt om den undervisning som gavs främjade eller 

hindrade dem att utvecklas i ämnet. 

   Framför allt i den ena klassen framkom tydliga skillnader mellan hur eleverna uppfattade orsakerna till att 

läraren genomförde sin undervisning som hon gjorde, en undervisning som alla intervjuade elever var 

missnöjda med, men där ändå några elever uttryckte viss acceptans och förståelse för lärarens agerande. 

Även i den andra klassen framkom skillnader hur lärarens undervisning och läraren som person inverkade på 

elevernas uppfattningar om sina förmågor och möjligheter att utveckla sin matematiska kompetens. 
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7.1.1 Framtid 

För mig som lärare i matematik känns det oroande att eleverna erfor att det huvudsakliga syftet och 

anledningen att utveckla en matematisk kompetens i grundskolan, var för att komma in på vald 

gymnasielinje. 

   Den dominerande matematikundervisningen i svensk skola med proceduriell inriktning baserad på 

individuellt räknande i läroboken (Löwing, 2004; 2006; Skolverket, 2012), måste förändras om eleverna ska 

kunna bli medvetna om att matematik inte bara innebär räknefärdigheter (Marston et al, 2003). Även om jag 

kan hålla med Lundin (2008) om att kraven i matematik i vår läroplan (Skolverket, 2011a; b) är högt ställda 

och kanske till och med är ouppnåeliga för vissa elever, måste matematikundervisningen också av den 

anledningen förändras.  

   Undervisningen måste fokusera mera på de stora möjligheter som finns i ämnet att träna och utveckla 

olika generella förmågor och logiskt tänkande, förmågor som senare i livet kan vara nödvändiga för att 

individen ska kunna bilda sig uppfattningar och fatta välgrundade beslut i olika sammanhang (Stenhag, 2010; 

Mason, 2011).   

   Det som oroar forskare på gymnasiet är att allt färre elever är intresserade av att läsa matematik, där 

forskarna pekar på att arbetssätten på grundskolan måste förändras, flera varierade metoder och modeller 

måste användas i undervisningen om fler elever ska utveckla intresse och vilja studera matematik på 

gymnasie- och universitetsnivå. Denna förändring av undervisningen måste därför påbörjas direkt i de lägsta 

årskurserna (Brandell et al, 2003; 2005; Sumpter, 2009; Persson, 2010; Larsson, 2014).    

   En förändrad undervisning var något i synnerhet de högpresterande eleverna i min undersökning 

efterfrågade, en varierad undervisning innehållande olika arbetssätt och metoder och såväl vardagsnära och 

praktiska problem som mera avancerade matematiska strategier.  

   När dessutom flera forskare visat att matematisk kompetens är viktig, både för samhället och för den 

enskilda individen, att det finns ett större samband mellan räknesvårigheter och antisocialt beteende och 

ohälsa än med andra inlärningssvårigheter, blir det extra angeläget att redan från de tidigaste årskurserna 

involvera och stötta alla elever att vilja och ges möjlighet att utvecklas i matematik (Lunde, 2003; Fuchs et al, 

2009; Jackson & Cobb, 2010; Vinnerljung, 2010). 

   Jag känner därför en stor social oro för den flicka i min undersökning som saknade betyg, och där hennes 

lärare och mentor ansett hennes svårigheter i matematik så omfattande att hon i ställer för utökat stöd, fått 

minskat antal matematiklektioner. Elevens dröm om en psykologutbildning blev orealistisk och elevens 

självkänsla i matematik var nu obefintlig.  

   Oavsett om lärarens bedömning varit riktig, sägs i läroplanen att elever har olika förutsättningar att lära 

och att alla elever har rätt att få adekvat och erforderligt stöd och hjälp att utvecklas (Skolverket, 2011b). 

Detta hade nu eleven i årskurs 9 insett och erfarit att hon inte erbjudits av sin lärare under sin högstadietid.  

   Då flickor dessutom är känsligare för skolrelaterade problem (Groth, 2007), kan det ifrågasättas om 

undervisande lärare och mentor haft kunskap om sambandet mellan matematiksvårigheter och social ohälsa 

och att läraren med sitt agerande kanske bidragit till en negativ social utveckling hos sin elev.           
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   I samma klass gick den flicka som hade högst betyg men som ändå valt bort naturvetenskapsprogrammet 

på gymnasiet på grund av den undermåliga undervisning hon erfarit att hon fått på högstadiet och som 

medfört att hon alltmer börjat tvivla på sin egen förmåga. Flickor är mera stressade över sitt gymnasieval, 

vilket också medför att allt färre flickor studerar matematik på universitetsnivå (Brandell et al, 2003; 2005; 

Sjöberg, 2006; Sumpter, 2009; Persson, 2010; Larsson, 2014).  

   Den kaotiska undervisningssituationen och den av eleven beskrivna bristen på tillfredställande matematisk 

kompetens hos flickans lärare, har troligen medfört att vi tappat en framtida kompetent kvinnlig naturvetare 

och matematiker, samtidigt som flickans självkänsla påverkats negativt. I linje med detta visas i den senaste 

internationella PISA-undersökningen en helt ny och oroande trend inom svensk matematik, att det generellt 

är de högpresterande eleverna som tappat mest i kunskap (Skolverket, 2013).  

 

7.1.2 Struktur, normer och lärarstöd  

Alla elever ansåg att de stora klasserna medförde svårigheter att koncentrera sig samtidigt som klasstorleken 

minskade elevernas möjligheter att få efterfrågat individuellt stöd av läraren. 

   Medan vissa forskare anser att klasstorleken inte har betydelse för inlärning (Hattie, 2009; Schleicher, 

2015) menar andra att vi vet för lite om detta. Det finns en mängd olika parametrar och som varierar i olika 

länder och med olika studietraditioner. Därför krävs mera forskning om vilken inverkan klasstorlek kan ha på 

elevers möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen så att resultaten i matematik förbättras (Blatchford, 

2015).  

   Det är möjligt att om undervisningen i matematik förändrades så att den verkligen utfördes enligt 

läroplanens intentioner (Skolverket, 2011a; b), vilket inte genomfördes enligt de elever jag intervjuade, 

kanske antalet elever i klassen inte skulle vara avgörande för matematisk framgång. 

   Men om svenska lärare inte störs av bristande arbetsro och ointresserade elever, och där inte heller 

svenska rektorer anser att orsaker till sjunkande kunskaper i matematik också måste relateras till undermålig 

undervisning, lärarnas agerande och dåligt fungerande klasser, blir det problematiskt att realisera elevernas 

möjligheter att utveckla den matematiska kompetens och den matematiska förmåga alla elever i min 

undersökning ansåg att de hade (Giota & Emanuelsson, 2011; Skolverket, 2013). 

  Det samtliga elever i undersökningen efterfrågade var ökad struktur och ledning från lärarnas sida. Att 

läraren är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för framgångsrikt lärande, är väldokumenterat samt att 

det i lärarnas ledarskap ingår att det är lärarens skyldighet att bestämma vilka normer som gäller i 

klassrummet och i undervisningssituationen (Wood & Yackel, 1990; Yackel & Cobb, 1996; Boaler, 2002; 

Boaler & Staples, 2008; Hattie, 2009).  

   Den personliga svagheten, som flera elever nämnde, att inte kunna koncentrera sig och arbeta, hänförde 

eleverna till den oroliga klassrumsmiljön.  

   Den gängse normen, som läraren i den ena klassen aktivt genomfört och tillåtit, var att eleverna fick 

springa ut och in i klassrummet, att de tilläts fokusera på annat än matematik och att läraren accepterade 

dessa elevbeteenden även under lärarens genomgångar. 
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   Eleverna uppfattade att lärarens empati för många elevers psykosociala mående, överskuggade respekten 

för att andra elever i klassen önskade arbetsro för att kunna koncentrera sig. Sådana klassrumsnormer som 

leder till oroliga klassrumsmiljöer anses direkt förödande för lärande (Hattie, 2009), Att flickor dessutom 

påverkas mera av stökiga klassrumsmiljöer, har med all sannolikhet inverkat negativt på i synnerhet 

flickornas matematiska utveckling i denna klass (Skolverket, 2010a).  

   Utifrån de intervjuade elevernas beskrivning av den kaotiska arbetsmiljön och av kamraterna i klassen, 

tolkar jag dem som att många elever kom från familjer med lägre socioekonomisk status. Här betonar flera 

forskare att det har ännu större betydelse att läraren aktivt styr och utformar undervisningen, har höga 

förväntningar på alla elever liksom på alla föräldrar, oavsett social status (Linnanmäki, 2002; Franco et al, 

2007; Jackson & Cobb, 2010; Hansson, 2011; Skolverket, 2013; Wester, 2014; Schleicher, 2015). 

   I den kaotiska klassen hade läraren, enligt elevernas uppfattningar, i stället aktivt valt en motsatt strategi, 

att sänka kraven på såväl eleverna som på undervisningen till det de högpresterande eleverna kallade ”basic-

nivå”. Detta medförde också att alla elever tvivlade på lärarens matematiska kompetens, vilket blev ett 

allvarligt hinder för eleverna att utveckla sin matematiska förmåga. 

   Sekundärt bidrog elevernas uppfattning om lärarens ämneskompetens med all sannolikhet även till en 

bristande respekt för lärarens eventuella försök att förändra sina normer i klassrummet. Tyvärr kan 

elevernas bedömning av sin lärares kompetens vara riktig, då det i forskning visat sig att svenska lärares 

kompetens i matematik sjunkit kraftigt under de senaste decennierna (Löwing, 2004; 2006; Kilborn, 2007; 

Myndigheten för skolutveckling, 2007; Palmer, 2010; Säljö, 2010). 

   Det de lågpresterande eleverna ansåg stärkte deras matematiska förmåga, var att läraren visade på en 

bestämd metod som passade till en viss typ av uppgifter och att eleverna fick träna många sådana uppgifter.  

   Men denna proceduriellt inriktade undervisning anses vara en bidragande orsak till att svenska elevers 

kunskaper sjunker i matematik (Skolverket, 2013). Grava misstag gällande elevers talförståelse och bristande 

kunskap om begrepp i den grundläggande matematiken, upptäcks alltför sent och blir därmed betydligt 

svårare att reparera när matematiken når en mera avancerad nivå (Neuman, 1987; Magne, 1998; Häggblom, 

2000; Linnanmäki, 2002; Löwing & Kilborn, 2002; Löwing, 2004; 2006; McIntosh, 2005; Sjöberg, 2006; Tarr et 

al, 2008). 

   Undervisningen för alla elever borde i stället inriktas på det de högpresterande eleverna i min 

undersökning önskade, en varierad undervisning, innehållande olika arbetssätt, flera olika metoder, 

gruppaktiviteter och gemensamma diskussioner.  

   En kompetent lärare måste kunna identifiera alla kritiska aspekter i olika matematiska lärandeobjekt för att 

undvika att missuppfattningar grundläggs hos elever. Eleverna måste ges möjlighet att se och upptäcka 

matematiken utifrån olika aspekter, att matematiska objekt varierar, vilket innebär att vissa metoder och 

arbetssätt alltid kommer att fungera, medan andra inte är utvecklingsbara. Denna inriktning av 

undervisningen måste genomföras direkt från skolstart i de tidiga årskurserna, en undervisning som flickan i 

min undersökning, som saknade betyg, sannolikt inte fått erfara (Neuman, 1987; Runesson, 1999; Wernberg, 

2009; Kullberg, 2010).  
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   Flera av de lågpresterande eleverna i min undersökning ansåg som en svaghet att de inte visste eller fick 

stöd av läraren att få vetskap och insikt om varför de ofta upprepade samma misstag. De förstod inte 

lärarens förklaringar och erfor att läraren nonchalerade eller inte tog sig tid att sätta sig in i elevens 

problematik.  

   Om läraren skulle ha använt sig av medvetet utformade frågeställningar, där läraren verkligen försökt 

förstå hur eleven tänkte, skulle möjligheterna att kunna utveckla elevernas lärande funnits i betydligt högre 

grad. Tyvärr visar forskning att lärarens förmåga att ställa rätt frågor generellt utgör en stor brist i lärares 

kommunikation med sina elever (Boaler & Brodie, 2004; Löwing, 2004; 2006; Hattie & Timberley, 2007; 

Björklund Boistrup, 2011). 

   Att de lågpresterande eleverna inte fick diskutera sina misstag med läraren inför ett prov och inte heller 

fick bekräftelse av läraren att eleven behärskade de kunskaper provet avsåg, resulterade i den svaghet som 

eleverna kallade provstress.  

   Även de högpresterande eleverna erfor svagheten provstress. Men hos dessa elever var stressfaktorn att 

inte få diskutera med läraren när eleverna hittat egna avancerade lösningsmetoder som fungerade, men 

som inte var den metod som läraren tänkt sig och ansåg att de skulle ha använt sig av (Butterworth, 2000). 

   Matematik anses vara det ämne i skolan som orsakar högst provstress (Sjöberg, 2006), där vissa forskare 

anser att det är matematikens rätt- och felstruktur som är orsaken och att det medför att kvantitet 

prioriteras framför kvalitet (Magne 1998; Löwing, 2004: 2006; Kling Sackerud, 2009). 

   Men det finns även forskare som anser att rätt- och felstrukturen är en stor styrka i matematikämnet. Det 

blir tydligt vad eleven behärskar respektive inte behärskar, såväl för läraren som för den enskilde eleven 

(Stenhag, 2010). Jag håller med om att rätt-och felstrukturen verkligen är en styrka i matematik om 

undervisande lärare samtidigt genomför en formativ bedömning av elevernas kunskaper och prov, den form 

av bedömning som leder till att eleven själv medvetandegörs om sina styrkor och svagheter (Black & Wiliam, 

1998; 2006; 2009; Wiliam, 2007; 2010; Wiliam & Thompson, 2007; Andersson, 2015). 

   Denna avsaknad i undervisningen uttrycktes tydligast av flickan som saknade betyg. Hon skulle ha önskat 

att få veta av läraren varje lektion ”var jag stod”. Eleven erfor en stor svaghet hos sig själv att inte ha vågat 

kräva av sin lärare att få denna information, ett stöd att få vetskap om vad hon behärskade och vad och hur 

hon skulle arbeta med det hon inte behärskade. Hennes självkänsla i matematik var i nuläget obefintlig. 

 

7.1.3 Självkänsla och genus  

I ett flertal studier har konstaterats att matematik är det enskilda skolämne som påverkar självkänslan mest, 

samt att denna självkänsla grundläggs tidigt. I synnerhet i matematik har den självkänsla eleven utvecklat 

och erfarit under sina tidigaste skolår, visat sig vara mycket stabil och svår att senare förändra. Detta blir 

förödande för de elever som utvecklat en negativ självbild av sig själva i matematik, trots att de primärt ofta 

inte har egentliga matematiksvårigheter. Flickor har oftare en mera negativ självkänsla i matematik, oavsett 

om de är hög- eller lågpresterande. Däremot visas i forskning och internationella undersökningar att pojkar 

generellt överskattar sin förmåga i matematik, även när de uppvisar låga resultat (Boaler, 1997; Linnanmäki, 

2002; Brandell et al, 2003; 2005; Sjöberg, 2006; Sumpter, 2009; Skolverket, 2010a; 2012; 2013).  
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   Dessutom anses lärare generellt förstärka denna övertro, som många elever har med avseende på sin 

förmåga, genom att svenska lärare sätter för höga betyg, en betygsinflation där de höga inhemska resultaten 

inte överensstämmer med internationella jämförelser. I synnerhet gäller detta med avseende på 

lågpresterande pojkars övertro på sin förmåga i relation till deras faktiska resultat och prestationer (Stenhag, 

2010; Skolverket, 2012; 2013).  

   Bland mina slumpvis utvalda elever fanns exempel på en pojke som, trots att han saknat betyg i matematik 

på högstadiet, hade en inre övertygelse om matematisk förmåga i skarp kontrast till den flicka i 

undersökningen som också saknade betyg. 

   Den största skillnaden mellan dessa två elever var att pojken enbart angav yttre orsaksfaktorer som hindrat 

hans matematiska utveckling, medan flickan nämnde såväl yttre faktorer som avsaknad av inre, personlig 

förmåga. Denna ambivalenta inställning till sin egen matematiska förmåga uppvisade även de 

högpresterande flickorna.  

   Forskare har i åtskilliga år konstaterat att det finns könsskillnader i hur undervisningen i matematik bedrivs, 

där både organisation och andra faktorer i undervisningen gynnar pojkarna (Boaler, 2997; 2002; Häggblom, 

2000; Linnanmäki, 2002; Brandell et al, 2003; 2005; Groth, 2007; Sumpter, 2009). Kvinnligt genus blir 

därmed en generell svaghet i den matematiska undervisningssituationen, vilket inte är förenligt med 

skrivningarna i vår läroplan (Skolverket, 2011a; b). 

   Ännu mera oroande är resultaten från en genomförd forskning om lärarstuderandes känslor och åsikter om 

matematik, lärarstuderande med inriktning mot de lägsta årskurserna, blivande lärare som senare ska 

undervisa i matematik i de årskurser som är de viktigaste och mest betydelsefulla åren då elevernas 

självkänsla i matematik ska grundläggas. De studerandes egna känslor av stress och negativa inställningar till 

ett ämne de ska undervisa i samt deras stereotypa uppfattningar om flickors respektive pojkars matematiska 

förmågor, kommer inte att leda till förändrade könsmönster i undervisningen eller stimulera fler flickor att 

vilja studera matematik på gymnasie- och universitetsnivå (Palmer, 2010).                                     

   Flickorna i framför allt klassen med kaotisk arbetsmiljö, efterfrågade en förändrad undervisning i 

matematik, både organisations- och innehållsmässigt. De ville minska på det procedurella individuella 

räknandet i läroboken, ett arbetssätt som med all sannolikhet gynnar pojkarna.  

   Flickorna efterfrågade bland annat grupparbeten, organiserade muntliga diskussioner både med läraren 

och kamrater, problemlösningar, både vardagsnära, praktiska problem och mera avancerad matematik, att 

få stöd av och själv kunna stödja kamrater, arbetssätt som flera forskare anser framgångsrika (Black & 

Wiliam, 1998; 2006; 2009; Marston et al, 2003; Wiliam, 2007; Fuchs et al, 2009).                       

   Dock visar forskning också att lärare som försökt ändra sin undervisning i enlighet med det som beskrivits 

ovan, har tvingats kämpa hårt, både mot elever och föräldrar, men även mot kollegor, när de försökt 

förändra det traditionella sättet att undervisa i matematik, vilket kanske medför att många lärare inte orkar 

ta den striden, i synnerhet om klasserna är stora (Black & Wiliam, 1998; Wester, 2014; Andersson, 2015). 

   Förutsättningarna att förändra undervisningen borde ändock ha funnits i den ena klassen, där läraren var 

ämnesmässigt respekterad och hade vissa normer som fungerade och där läraren, åtminstone vid sina 
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genomgångar presenterade olika kritiska aspekter av de matematiska lärandeobjekten, men där det antyds 

att klasstorleken var ett hinder. 

   När de högpresterande eleverna inte kunde koncentrera sig vid individuellt arbete i läroboken, hade de 

önskat att läraren gett läxor i matematik. De erkände sin svaghet att inte kunna förmå sig att ta eget ansvar 

för detta, utan de skulle ha behövt ”tvånget” från lärarens sida. Läraren gav aldrig läxor, där orsaken antyds 

vara den utökade arbetsbörda detta skulle innebära för läraren i denna stora klass.  

   Men läraren kan också ha anammat resultaten i Hatties (2009) studie, att läxor i stort sett bedöms vara 

meningslösa för lärande. Ändå har vissa forskare börjat ifrågasätta detta generella resultat (Gustafsson, 

2015). 

   Om läxorna ges som en förlängning av det proceduriella räknandet i läroboken, eller enbart ges till 

lågpresterande elever, är det troligt att resultaten i Hatties (ibid) studie stämmer med avseende på läxor i 

matematik. Men om vi ger läxor till alla elever som dessutom innehåller andra, icketraditionella uppgifter 

och problem, finns möjligheten att läxor, precis som Gustafsson (ibid) visar i ny forskning, skulle kunna öka 

såväl elevernas kompetens som intresse för ämnet samt sekundärt stärka självkänslan hos flickorna. 

 

7.1.4 Inlärningsstrategier 

Den utformning av undervisningen som flickorna i den ena klassen önskade och beskrev, var i huvudsak en 

beskrivning av de egna strategier som de högpresterande pojkarna beskrev att de använde, då 

undervisningen inte fungerade och läraren inte ansågs ha erforderlig matematisk kompetens, för att kunna 

stötta dem i deras kunskapsutveckling. 

   Pojkarnas styrka var att de själva styrde sin inlärning, granskade kritiskt sina misstag, utvecklade sin lärstil 

genom att lyssna, diskutera och argumentera med en kamrat.  

   De högpresterande pojkarna i den andra klassen använde sig också av strategin att lyssna och diskutera 

men då i huvudsak med sin, som de erfor, ämneskompetente lärare.  

   Betydelsen av att själv vara medveten om sina styrkor och svagheter, att utveckla självständigt lärande, att 

upptäcka, erkänna och korrigera sina egna misstag, betonas av många forskare för att uppnå framgångsrikt 

lärande (Black & Wiliam, 1998; 2009; Sjöberg, 2006; Hattie & Timberley, 2007; McIntosh, 2008; Wiliam, 

2010; Björklund Boistrup, 2011).   

   Pojkarna i min undersökning hade själva utvecklat sina strategier, strategier som också lågpresterande 

elever och elever i svårigheter borde fått stöd av sina lärare att utveckla och erfara. Strategier som att få 

tänka högt, att diskutera muntligt med lärare och kamrater, att rita, att tvingas beskriva och förklara sina 

tankar och att få möjlighet att använda flera sinnen, har positiv inverkan för att utveckla den egna 

matematiska kompetensen.  

   Betydelsen av att få använda sig av så många sinnen som möjligt i matematikundervisningen, har av flera 

forskare visat sig vara extra betydelsefullt i synnerhet för lågpresterande elever och elever i olika svårigheter 

(Miles & Miles, 2004; Gersten & Clarke, 2007a; b; Wiliam, 2007; Wiliam & Thompson, 2007; Butterworth & 

Yeo, 2010). 
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   I sin studie i årskurs 1 om utveckling av elevers grundläggande taluppfattning, understryker och betonar 

Neuman (1987), hur enormt viktigt det är att redan de yngsta eleverna får kvalitativt och aktivt stöd av en 

kompetent lärare för att kunna hitta strategier som är utvecklingsbara och få kunskap om arbetsmetoder 

som förstärker dessa strategier.                                                                                                                                                           

   De högpresterande pojkarnas egna strategier, att diskutera, lyssna och argumentera med kamrater eller 

med en kompetent lärare, innebar att de i praktiken tillämpade det sociokulturella perspektivet på inlärning, 

även om jag är övertygad om att de inte hade den teoretiska kunskapen om språkets och den mänskliga 

kommunikativa interaktionens betydelse för inlärning (Säljö, 2010). 

   Via de egna etablerade inlärningsstrategierna, att diskutera och argumentera för och emot olika 

matematiska lösningar och metoder, hade dessa pojkar också till stor del i praktiken anammat det som avses 

med verkligt lärande inom fenomenografi och variationsteori. De fick, och gav sig själva möjlighet, att kunna 

förändra sitt tänkande om det matematiska lärandeobjekt de diskuterade genom att tillsammans 

uppmärksamma objektets kritiska aspekter, vilka av dessa aspekter som kan variera och vilka som inte kan 

variera (Neuman, 1987; Runesson, 1999; 2000; Dahlgren & Johansson, 2009; Marton, 2009; Kullberg, 2010).  

   Däremot är jag bekymrad över att framför allt den ena klassens lärare inte verkade ha denna professionella 

medvetenhet om framgångsrika inlärningsstrategier för att kunna praktisera sådana i sin undervisning. Den 

styrka dessa pojkar erfor att dessa arbetssätt utvecklade deras matematiska förmåga ytterligare, kunde, om 

läraren aktivt praktiserat arbetssätten, stöttat även lågpresterande kamrater och i olika hög grad 

kompenserat för den bristande ämneskompetens som eleverna uppfattade att läraren i den klassen hade.   

   Då min undersökning enbart hade elevfokus, vet jag inte graden av de svårigheter läraren ansåg att flickan i 

min undersökning, som saknade betyg, hade. Men hon har definitivt inte fått den undervisning som tidigare 

beskrivits vara framgångsrik i matematik, en undervisning som skulle kunnat utveckla hennes kompetens i 

positiv riktning och samtidigt stärkt hennes självkänsla.  

   Dessutom har hon inte fått tillgång till den specialundervisning som pojken, som saknade betyg i den andra 

klassen, fått. Flera forskare anser att för de elever som har svårigheter i matematik och är i behov av extra 

stöd, utnyttjas den mesta tiden i en väl fungerande specialundervisning, till den form av undervisning som 

tidigare beskrivits och som är speciellt positivt för elever i olika svårigheter (Butterworth, 2000; 2003; Miles 

& Miles, 2004; Sjöberg, 2006; Groth, 2007; Lundberg & Sterner, 2009; Butterworth & Yeo, 2010).  

   Pojkens inre motivation och tron på den egna förmågan, hade med all sannolikhet stärkts i 

specialundervisningen, vilket han själv också erfarit. Hans möjligheter att lyckas på gymnasiet är större och 

risken för social ohälsa minskar i jämförelse med flickan som inte fått erforderligt och nödvändigt stöd i 

matematik (Lunde, 2003; Fuchs et al, 2009; Jackson & Cobb, 2010; Vinnerljung, 2010). 

 

7.1.5 Lärarrelationen 

En faktor som många forskare anser betydelsefull för möjligheten att utveckla elevers lärande, är den 

personliga relationen mellan varje lärare och elev (Schoenfeldt, 1985; Black & Wiliam, 1998; Miles & Miles, 

2004; Sjöberg, 2006; Groth, 2007; Boaler & Staples, 2008; Hattie, 2009; Persson, 2010). 
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   Lärarrelationen var också något som alla elever i min undersökning ständigt relaterade sina egna styrkor 

och svagheter i matematik till. Men det jag saknar i forskningen är en tydlighet om hur personlig en personlig 

relation i undervisningen bör vara och vilka konsekvenserna blir om lärarens personliga relationer till sina 

elever överskuggar lärarens ämnesmässiga relation och lärarens yrkesprofession.  

   Flickan i min undersökning, som saknade betyg och som var extra angelägen att få berätta sin historia, 

hade med all sannolikhet fått erfara en lärare och mentor som, när eleven upplevde svårigheter i matematik, 

prioriterat elevens psykosociala mående. Detta i så hög grad att läraren underlåtit att utreda elevens 

eventuella specifika svårigheter i ämnet, vilket medfört att läraren därmed inte haft möjlighet eller tillräcklig 

kunskap att erbjuda relevant stöd till eleven.  

   Att de uppfattningar vi bildar oss innehåller såväl kognitiva som känslomässiga dimensioner, att det är i 

relationen mellan subjektiva och objektiva faktorer vi erfar fenomenen i vår omvärld, gäller både för lärare 

och elever. Dessa uppfattningar påverkar i sin tur hur vi sedan kommer att agera i olika situationer (Marton, 

1992; Thompson, 1992). 

   I flickans beskrivning av lärarens agerande, uttryckte och uppfattade flickan att lärarens känslomässiga 

förhållande till flickan hade blockerat lärarens förmåga att objektivt analysera flickans faktiska svårigheter i 

matematik. Läraren hade åsidosatt sin objektiva yrkesprofessionella lärarkompetens.  

   I min undersökning har jag enbart flickans elevperspektiv på lärarens agerande. Men då även övriga elever 

i klassen ansåg att lärarens sociala engagemang prioriterades framför undervisningen och lärarens 

ämnesmässiga engagemang och kompetens, har flickan antagligen rätt i sin bedömning av läraren. Denna 

lärare och mentor hade flickan högaktat och haft fullständig tillit till under hela högstadietiden, en lärare och 

mentor som hon nu i årskurs 9 ansåg egentligen hade svikit henne under hela hennes sista grundskoletid.  

   Förmodligen har denna elev också varit den tysta och osynliga flicka som Sjöberg (2006) kallar 

”tapetblomma” (ibid, s, 214), en snäll flicka som inte velat störa eller besvära sin lärare. 

   Min förhoppning är att så få elever som möjligt ska tvingas erfara det denna elev fått uppleva, denna form 

av negativa utveckling av en tidigare mycket tillitsfull personlig relation till sin lärare. 

   Då alla elever i denna klass tvivlade på lärarens matematiska kompetens, skulle lärarens sociala 

engagemang kunna vara en medvetet vald strategi, en kompensation och maskering av lärarens 

tillkortakommanden i ämnet, vilket överensstämmer med pojkarnas uppfattning. De uttryckte en motvillig 

acceptans av detta faktum då de själva lärt sig att hantera situationen genom att ha utvecklat egna 

inlärningsstrategier.   

   Även de högpresterande flickorna i denna klass uttryckte samma erfarenhet av lärarens agerande som 

pojkarna gjorde. Men detta resulterade hos flickorna i en besvärande ambivalent inställning till deras lärare 

och mentor, vilket komplicerade relationen till läraren. De högaktade lärarens sociala och empatiska 

förmåga samtidigt som de var mycket besvikna på lärarens matematiska kompetens och att de inte fick det 

stöd de velat ha för att utvecklas ytterligare. 

   I kontrast till förhållandet i den tidigare beskrivna klassen, erfor alla elever i den andra klassen, utom 

pojken som saknade betyg, att deras lärare var mycket kompetent i sitt ämne. 
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   Tyvärr hade pojken, som saknade betyg, under hela högstadietiden enbart fokuserat på den känslomässiga 

relationen till läraren. Då eleven var övertygad om att han hade matematisk kompetens, skulle han med all 

sannolikhet ha kunnat uppnå ett betyg om han haft förmågan att även betrakta läraren ur ett mera objektivt 

och kognitivt perspektiv. 

   Även pojkens kamrater i denna klass ansåg att läraren som person var tråkig. Men kamraterna hade 

förmågan att se mera objektivt på läraren, att uppfatta och erkänna lärarens matematiska kompetens. De 

hade styrkan att inse att lärarens kompetens var en förutsättning för att utveckla elevernas lärande i 

matematik.  

   Enligt pojken som saknade betyg, hade läraren inte aktivt försökt påverka och förbättra relationen mellan 

dem. Huruvida det stämmer är svårt för mig att uttala mig om. Det som eleven emellertid uttryckte var att 

det inte skulle spelat någon roll vad läraren gjorde. Pojken skulle ändå inte komma överens med läraren. 

Mitt antagande är därför att läraren förmodligen försökt förbättra deras relation men inte lyckats. 

    Lärarens mycket stora betydelse för inlärning och utveckling av elevers olika styrkor, såväl med avseende 

på ämneskompetens som på förmåga att etablera kvalitativa personliga relationer med sina elever, är nog 

ställt utom alla tvivel. Dilemmat för lärare är och kan vara att yrkesprofessionellt hantera de ytterligheter i 

relationer som de två eleverna i min undersökning, som båda saknade betyg, har beskrivit och fått erfara.  

   I vår läroplan uttrycks att alla elever har rätt att utveckla såväl självkänsla som kunskaper i matematik, där 

ansvaret för detta i huvudsak åligger varje enskild undervisande lärare (Skolverket, 2011a; b). 

   Som Palmer (2010) konstaterar i sin avhandling måste därför lärarutbildningarna i mycket större 

utsträckning, förutom ämneskunskaper, fokusera på och prioritera subjektivitets- och identitetsfrågor, 

genus- och relationsaspekter, i sina utbildningar för blivande lärare. Detta för att stärka lärarnas förmåga att 

kunna hantera olika personliga relationer som bland annat elever i min undersökning beskrivit och där 

samtliga elever uttryckte betydelsen av en fungerande personlig relation till läraren för att ha möjlighet att 

utvecklas i matematik.  

   Lärarrelationens betydelse för inlärning har betonats i forskning under flera decennier och kommer 

fortsättningsvis att ha lika stor betydelse för framtida elever som för eleverna i min undersökning. En 

fungerande och kvalitativ relation mellan varje lärare och varje elev, i en fungerande och strukturerad 

undervisning, kommer att vara avgörande för om elever får möjlighet att utveckla sin självkänsla, sina 

förmågor och sina styrkor i matematik (Schoenfeldt, 1985; Black & Wiliam 1998; Miles & Miles, 2004; 

Sjöberg, 2006; Groth, 2007; Boaler & Staples, 2008; Hattie, 2009; Palmer, 2010; Persson, 2010). 

 

7.2   Metoddiskussion 

Med en fenomenografisk forskningsansats, blev mitt valalternativ att använda mig av kvalitativa intervjuer. 

Då tonåringar anses ha svårt att reflektera över sig själva skulle det kunna ifrågasättas om jag kanske funnit 

fler variationer och fördjupade elevreflektioner om jag valt parintervjuer i stället för enskilda intervjuer. 

Detta antyddes i min pilotstudie. Men detta kräver att eleverna är trygga med varandra för att våga uttrycka 

eventuella avvikande uppfattningar och åsikter inför varandra. Vid mitt urval av elever skulle jag i så fall varit 
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tvungen att sätta mig in i och ha vetskap om klassklimat och elevrelationer, vilket jag av tidsmässiga skäl inte 

ansåg vara möjligt. 

   En ytterligare reflektion är att trots min mångåriga erfarenhet av matematikundervisning, inser jag 

svårigheterna att hitta och ställa de rätta frågorna som kan få tonårselever att reflektera över den egna 

förmågan. Ett alternativ som jag övervägde, men även här avstod av tidsmässiga skäl, var att i stället för 

mina semistrukturerade frågor utgå från de frisläppta påståenden som elever får ta ställning till i PISA-

undersökningar (Skolverket, 2015), att först låta eleverna bedöma sig själva enligt den fyrgradiga skalan i 

dessa påståenden och därefter genomföra fördjupande intervjuer om varför eleverna bedömt sig som de 

gjort.  

   Men då PISA:s påståenden är precist formulerade och riktade mot ett flertal av de faktorer som kan 

påverka elever och undervisning i matematik, bedömde jag samtidigt detta som en nackdel då det fanns en 

risk att dessa påståenden skulle bli alltför ledande. Dessutom skulle eleverna fortfarande, i mina intervjuer, 

tvingats sätta ord på och förklara sina bedömningar, vilket är betydligt svårare än att välja bland färdiga 

svarsalternativ. Därför är det inte givet att mitt resultat blivit utförligare, då det är elevernas förmåga till 

självreflektion som har betydelse för resultatet. 

 

8   Konklusion 
Efter genomgång av en mängd forskning om matematik och undervisning inför detta arbete, såväl 

internationell som svensk forskning, framkommer sammanfattningsvis till övervägande del beskrivningar av 

många brister i hur undervisningen generellt genomförs i matematik, brister som minskar elevernas 

möjligheter att utveckla intresse, förmåga och kompetens i matematik. 

   I den undervisning som fungerar och leder till positiv utveckling hos eleverna, beskrivs de framgångsrika 

orsaksfaktorerna på likartat sätt av flertalet forskare, faktorer som i stor utsträckning saknas i den 

undervisning som bedrivs idag. Samsynen bland forskarna är stor hur undervisningen borde bedrivas för att 

utveckla lärandet i matematik för alla elever, såväl hög- som lågpresterande elever som för elever i olika 

svårigheter. 

   Mycket av det som forskarna i min bakgrund och litteraturöversikt beskriver, återkommer i elevernas 

berättelser i min undersökning. De negativa faktorer forskarna anger, upplever och erfar eleverna i den 

praktiska undervisningssituationen. Dessutom beskriver och önskar flera elever att de skulle ha fått erfara 

den form av undervisning som forskarna anser vara framgångsrik.  

   Med avseende på svenska elevers allt mer sjunkande resultat i matematik, känns det extra oroande att all 

den forskning som finns tillgänglig med avseende på hur undervisningen kan förbättras, inte verkar 

anammas i svensk skola.  

   Jag kan naturligtvis inte dra några generella slutsatser utifrån min begränsade undersökning. Men med de 

negativa resultat som svensk skola uppvisat i alla internationella undersökningar de senaste 10 åren 

(Skolverket, 2012; 2013), vågar jag ändå påstå att forskningsresultaten inte verkar nå fram och praktiskt 

tillämpas av svenska lärare i matematik (Löwing, 2004; 2006; Sjöberg, 2006; Kling Sackerud, 2009: Sumpter, 

2009; Palmer, 2010; Persson, 2010; Hansson, 2011; Skolverket, 2012; 2013). 
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   Jag skulle av den anledningen gärna se en forskning som fokuserade på hur och varför svenska lärare i 

matematik inte, enligt den senaste PISA-undersökningen (Skolverket, 2013), anser att deras undervisning 

störs av en stökig och orolig klassrumsmiljö och av ointresserade elever, att detta inte begränsar lärarnas 

sätt att undervisa.  

   Jag förstår inte hur vi ska förbättra resultaten i matematik om vi inte börjar med lärarnas inställning och 

deras ledarskap i klassrummet. Denna forskning skulle också inkludera varför rektorer hellre ser olika 

svårigheter hos enskilda elever än att förlägga problemen även i undervisningens genomförande och 

lärarnas agerande (Giota & Emanuelsson, 2011; Skolverket, 2013).  

   Jag önskar också mera forskning med fokus på genusfrågor i matematik, framför allt forskning riktad mot 

yngre elever där självkänslan i ämnet grundläggs. Att det finns könsskillnader i matematikundervisningen har 

flera forskare konstaterat (Boaler, 1997; Linnanmäki, 2002; Brandell et al, 2003; 2005; Sjöberg, 2006; Groth, 

2007; Sumpter, 2009; Palmer, 2010; Larsson, 2014). 

   Däremot saknar jag och efterfrågar i forskningen konkreta och framgångsrika förslag och åtgärder i 

undervisningssituationen hur lärare ska arbeta i matematik för att kunna förebygga de könsskillnader som 

forskarna visat utvecklas och till och med förstärks i nuvarande matematikundervisning. 

   När, hur och varför grundläggs till exempel lågpresterande pojkars övertro på sin matematiska förmåga, 

medan många högpresterande flickor underskattar och tvivlar på sin matematiska förmåga (Skolverket, 

2012; 2013)? 

   I min begränsade undersökning aktualiseras genusfrågan för mig, där alla elever ansåg att de hade 

matematisk förmåga, även alla flickor, men där flickorna trots detta samtidigt tvivlade på sin kompetens. 

   I min inledning konstaterade jag att jag upplevt att många elever i svårigheter inte vet vad de kan i 

matematik. En antydan till svar har jag fått i min undersökning.  

   Trots att eleverna ansåg att de hade matematisk förmåga, visste de egentligen inte vad de kunde eller 

varför de ofta upprepade samma misstag, vilket blir motsägelsefullt om inte elevernas olika förklaringar till 

denna motsägelse beaktas.  

   För att eleverna inte bara ska veta att de kan, måste det eleverna efterfrågade i undervisningen fungera. 

Flertalet elever uttryckte att de behövde lärarens aktiva stöd och hjälp att bedöma och precisera vad och 

vilka exakta kunskaper den enskilde eleven behärskade samt, hur de skulle arbeta för att utveckla sin 

förmåga. 
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10   Bilagor 

 

Bilaga 1. Brev till vårdnadshavare och elever i årskurs 9. 
 
Jag heter Åsa Ekestorm och är lärare och speciallärare i matematik i årskurs 6-9 och genomför en 
utbildning vid masterprogrammet i specialpedagogik vid Uppsala universitet. Jag ska skriva en 
rapport inom matematik, där syftet är att försöka få fördjupad kunskap om hur elever uppfattar sin 
egen matematiska förmåga och hur de uppfattar undervisningen i matematik. 
 
Jag kommer därför att genomföra enskilda intervjuer med några elever i årskurs 9. Eleverna 
kommer att få frågor om vad de anser om undervisningen i matematik, hur de bedömer sin egen 
arbetsinsats i matematik, vilka faktorer de anser vara betydelsefulla för att kunna utvecklas i 
matematik, om eleverna själva vet vad de kan eller inte kan i matematik. 
Jag kommer att spela in intervjuerna, där alla data, all information och alla elevers svar kommer att 
behandlas konfidentiellt. Det som framkommer i intervjuerna kommer bara att användas av mig för 
att skriva denna rapport och inte i något annat sammanhang. Ingen enskild elev eller skola kommer 
att kunna identifieras.  
 
Elevens medverkan i min studie är betydelsefull och är helt frivillig. Eleven har när som helst rätt att 
avbryta sin medverkan. 
 
Kontakta mig gärna om ni har några frågor eller funderingar! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Åsa Ekestorm 
E-mail: XXX 
Telefon: XXX 
Handledare: Kristina Ahlberg. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. E-mail: kristina.ahlberg@edu.uu.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Berätta vad du tycker om matematik. 

Hur fungerar era matematiklektioner? 

Hur arbetar ni? Vad tycker du om det? Har du andra förslag hur ni skulle kunna arbeta? 

Hur arbetar du på lektionerna? Hur skulle du vilja arbeta? 

Hur bedömer du din egen arbetsinsats på lektionerna? Vilka faktorer är betydelsefulla för hur du 

arbetar? 

Vilka mål har du i matematik? Vilka är lektionens/kursens/lärarens mål? 

Hur vet du vad som förväntas av dig i matematik? 

Hur gör du för att förstå och veta vad du kan eller att du kan det du ska kunna? 

När erfar du att du lyckas i matematik och vad beror det på? 

När erfar du att du misslyckas i matematik och vad beror det på? 

Hur gör du för att, eller om, du vill bli bättre i matematik? 

Vilka egenskaper hos dig själv som person anser du finns som påverkar hur du uppfattar matematik 

och din egen förmåga i matematik? 

Vilka olika faktorer i undervisningen anser du finns som påverkar hur du uppfattar matematik och 

din egen förmåga i matematik? 

Vilken betydelse har läraren, eller andra personer, för hur du uppfattar matematik? 

Hur tror du matematiken och undervisningen i matematik kommer att bli på gymnasiet? 

 
 


