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Sammanfattning 

Det här examensarbetet har som syfte att se om elevers minnen om sina erfarenheter av och upp-

fattningar om matematikundervisningen går att koppla med de olika att koppla till de valda läran-

deteorierna: en sociokulturell-, en kognitivistisk och en behavioristisk lärandeteori. Syftet var 

också att utifrån elevers berättelser om matematikundervisning uttolka positiva och negativa 

ståndpunkter i relation till matematikämnet och matematikundervisning.  

Frågeställningarna som ställdes i undersökningen var:  

- Hur har elevers minnen om sina erfarenheter av matematik bidragit till deras nuvarande 

uppfattningar om matematikämnet? 

- Hur kan elevers minnen av sina erfarenheter förklaras enligt valda lärandeteorier? 

För att erhålla empiri inom undersökningen genomfördes fem individuella intervjuer med elever i 

årskurs 8. Resultatet presenteras i form av olika profiler för eleverna framskrivna som livsberät-

telser. Av resultatet framkom det att negativa uppfattningar om ämnet ofta grundade sig i att ele-

ven inte förstod hur en uppgift skulle lösas, och att det då låste sig. De som upplevde matema-

tikämnet negativt beskrev även en jobbig känsla av att det är lätt att jämföra sina egna resultat och 

sin kunskapsnivå med andra elever, eftersom det inom matematikämnet ofta tydligt återfinns ett 

rätt svar. Eleverna uttrycker att detta utmärker matematikämnet jämfört med många andra äm-

nen. Resultatet visade även att den främsta anledningen till att eleverna utvecklat en positiv upp-

fattning om ämnet är att de har levt med känslan att de klarar av att lösa uppgifter utan problem.  

Av resultatet framkom det också att de teman som återfanns i elevernas livsberättelser gick att 

relatera till- och uttolka genom fler än en lärandeteori, vilket kan tyda på att olika teorier kan för-

klara en bra inlärning, hur det utvecklas positiva känslor till ett ämne. De kan också förklara när 

det inte sker tillräckligt lärande vilket kan skapa kunskapsluckor och utveckling av negativa käns-

lor till ämnet.  

 

 

Nyckelord: matematik, matematikundervisning, högstadiet, erfarenheter, uppfattningar, livsbe-

rättelser. 

  



 

 

Abstract 

 

The purpose of this thesis is to find out how students´ memories about their experiences of math-

ematics teaching influence their perception of mathematics as subject and mathematics teaching, 

and if these perceptions can be connected to the chosen learning theories: a socio-cultural, a cog-

nitive and a behavioral learning theory. Another aim of this report is to describe positive and neg-

ative positions in relation to the mathematics as subject and mathematics teaching based on stu-

dents' stories about mathematics teaching. 

The research issues for this study are: 

- How have students´ memories of their experiences contributed to their current percep-

tions of mathematics as subject? 

- How can students´ memories of their experiences in mathematics be explained according 

to selected learning theories? 

To obtain empirical data within the study, five individual interviews were conducted with students 

in 8th grade in a school outside Stockholm. The result is presented in different profiles for the stu-

dents projected as life stories. The result shows that negative perceptions about the subject were 

often based on the fact that they did not understand how a task would be solved, and they therefore 

got stuck. Those who experienced the subject of mathematics negatively experienced that it was 

That it is easier to compare results and knowledge within mathematics than other subjects, as there 

often are only one correct answer. The result also shows that the main reason why the students 

developed a positive opinion in relation to the subject is that they have lived with the feeling that 

they are able to solve tasks without problems. 

The result also shows that the themes that could be distinguished life stories told by the students 

were relatable and able to interpret through more than one learning theory. Which may indicate 

that different theories can explain a good learning and how positive emotions develop to a topic 

and explain when there is not enough learning which can create knowledge gaps and the develop-

ment of negative emotions on the subject. 

 

Keywords: mathematics, mathematics teaching, lower secondary school, experiences, percep-

tions, life stories. 

  



 

 

 

Förord  

Nu börjar jag närma mig slutet på mina studier på ämneslärarprogrammet med inriktning tek-

nik, matematik och fysik på KTH. Jag har sedan länge uppfattningen att man ofta fått höra av 

kamrater, familjemedlemmar eller andra man stöter på att matematik är svårt och att det inte är 

så viktigt. Därför ville jag i mitt examensarbete undersöka vilka erfarenheter av och uppfatt-

ningar som elever på högstadiet har om matematik för att jag själv ska kunna bli en bättre mate-

matiklärare.  

Jag vill tacka min handledare Susanne Engström på KTH för all hjälp genom givande diskuss-

ioner, tips på forskning och litteratur samt för bra återkoppling under arbetets gång.  

Jag vill också rikta ett stort tack till de fem eleverna som ville intervjuas och dela med sig sina er-

farenheter och uppfattningar om matematik, jag önskar dem all lycka i framtiden med matematik 

och alla andra ämnen de kommer ta sig an.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Skolverket (2011) menar att “kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta väl-

grundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i sam-

hällets beslutsprocesser” (s.54). Undervisningen i matematik ska till exempel ge eleverna förut-

sättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik, an-

vända och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp samt att kunna använda 

matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 

beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011). 

Trots Skolverkets ord om hur viktig matematiken är för ett vardagligt liv och för att kunna ta ansvar 

i samhället är det vanligt att höra uttalanden som ”jag är ingen mattemänniska” eller ”Usch, nej. 

Matten förstår jag mig inte på. Det är alldeles för svårt”. Det är något som kan förknippas med 

begreppet matematikängslan. Matematikängslan är ett begrepp som används för att beskriva till-

ståndet när det finns en brist på välbefinnande hos elever när de utför matematik (Samuelsson & 

Muhrman, 2018). Matematikängslan kan yttra sig genom panik, mental förvirring eller vanmakt 

(Ibid.). Lärarförbundets tidning skriver att orsakerna till matematikängslan hänger ihop med att 

ämnet förknippas som något för ”smarta personer” (Nordenlöw, 2017). Där det är mer viktigt med 

rätt och fel än i andra ämnen. De menar också på att känslan för ämnet kan överföras från föräldrar 

och lärare som själva har matematikängslan (Ibid.).  

Skolverket har under ett flertal år utformat material till kompetensutveckling för lärare, bland an-

nat Matematiklyftet. I materialet finns det moduler som innehåller hur och varför matematikängs-

lan kan vara en anledning till att det låser sig för elever i matematikämnet. I materialet beskrivs 

matematikängslan som något som kan uppkomma när elever börjar bli medvetna om sina prestat-

ioner i förhållande till andras prestationer inom matematikämnet och där man även framhåller att 

föräldrars ängslan för matematik kan påverka eleverna. Andra exempel på orsaker till matematik-

ängslan kan vara arbetssättet i matematikundervisningen, lärandeklimatet i klassrummet eller att 

matematiken är ett abstrakt ämne (Samuelsson & Muhrman, 2018). Dessa faktorer kan antas på-

verka matematikundervisningen samt påverka elevers uppfattningar och erfarenheter om mate-

matik oavsett om eleverna upplever just matematikängslan eller inte. 

Själva matematikundervisningen antas ha betydelse för hur elever upplever matematikämnet. 

Både avseende vad som är möjligt att lära, vad som är lättare eller svårare att förstå och vilken 

känsla som kan utvecklas för ämnet. Metoder och sammanhang varierar och påverkar möjligheter 

för förståelse och färdigheter. Elever är olika och upplever metoderna olika. I undervisningen an-

vänds en mångfald av arbetssätt och didaktiska moment. Under lärarutbildningen pratar man ofta 

om olika teorier om lärande exempelvis det sociokulturella, kognitiva- och behavioristiska per-

spektivet samt vilken påverkan de har på undervisningsmetoder. Hur elever upplever undervis-

ningens innehåll och metoder bör då påverka deras känsla för matematiken. I detta arbete används 

dessa tre perspektiv på lärande för att synliggöra elevers uppfattningar och erfarenheter av mate-

matikundervisning. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med den här undersökningen är att se om elevers minnen om sina erfarenheter av och upp-

fattningar om matematikundervisningen går att koppla med de olika lärandeperspektiven som an-

vänds, för att i elevernas beskrivningar även uttolka positiva eller negativa ståndpunkter i relation 

till ämnet. 

1.3 Frågeställning 

 

- Hur har elevers minnen om sina erfarenheter av matematik bidragit till deras nuvarande 

uppfattningar om ämnet? 

- Hur kan elevers minnen om erfarenheter av matematik förklaras i enlighet med olika lä-

randeperspektiv? 

2 Litteraturöversikt 

I det här kapitlet beskrivs tidigare forskningen inom området och inom angränsande områden 

samt de teoretiska utgångspunkter som används i arbetet.  

2.1 Tidigare forskning 

 

Mattitydprojektet är en studie som genomfördes med syfte att stärka elevers självbild och därmed 
förändra elevers negativa attityder till matematik (Petersen, 2011). För att uppnå syftet skedde un-
der ett läsår ett samarbete mellan lärare och forskare för att introducera berättelsen inom mate-
matikämnet (Ibid.). Genom att använda sig av berättelsen som genre blev syftet att underhålla 
eleverna istället för att förmedla information genom beskrivningar (Ibid.). Berättelsen skulle vara 
ett sätt att utveckla elevers tankar och för att motivera eleverna att förstå i vilket sammanhang man 
kunde se matematikmomentet (Ibid.). Tanken var att genom reflekterat lärande öka elevernas för-
ståelse och motivation till matematikämnet, och genom att knyta ihop praktik och teori kunde ma-
tematik sättas i ett sammanhang (Ibid.). En slutsats i studien är att elever under hela sin skoltid 
blivit bekanta med berättelser i andra ämnens och att de upplevs som positiva inslag i undervis-
ningen (Ibid.). Genom att även använda berättelsen som inslag i matematikämnet finns det möj-
lighet att avdramatisera den abstrakta stämpeln och tekniska karaktär som ämnet fått och som 
vissa elever upplever som svår att hantera (Ibid.). En annan slutsats från Mattitydprojektet är att 
det fungerat som ett bra komplement till vanliga räkneövningar och att det upplevs som positivt 
och meningsfullt (Ibid.). Det har gett en koppling mellan matematik och elevernas vardag samt 
bidragit till att ämnet fått ett sammanhang (Ibid.).  Enligt undersökningen som genomfördes efter 
läsåret framkommer att eleverna tyckte att matematikundervisningen nu var mer intressant än 
under tidigare läsår (Ibid.). Petersen (2011) menar att om vi vill stimulera elevernas engagemang 
inom matematik och utveckla deras kreativitet kan vi inte begränsa oss till enbart räknesätt och 
siffror. 

Wester (2015) har genomfört en studie om matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv där 
han intervjuade både elever och lärare för att jämföra hur elever upplever undervisningen i jämfö-
relse med lärarens intentioner.  En slutsats i studien är att läraren ständigt försöker att förmågorna 
ska genomsyra hela undervisningen, medan eleverna endast ser förmågorna som en del av bedöm-
ningen (Ibid.). Wester (2015) menar att det är en norm att elever uppfattar skolmatematiken som 
att enbart bemästra och lösa uppgifter, och där eleverna har anpassat sin bild av förmågorna till 
den traditionella skolmatematiken medan läraren har som intention att förändra skolmatematiken 
enligt förmågorna. Där bildas då en spänning mellan elever och lärare då deras uppfattningar om 
hur ämnet lärs ut är olika (Ibid.). I studien framhålls också hur tidigare erfarenheter av matematik 
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sitter hårt i deras föreställningar om matematik (Wester, 2015). Vilket kan bidra till att det finns 
en spänning mellan elever och lärare, och kan göra att det är svårt att för dem att förstå varandra 
(Ibid.).  

Röj-Lindberg (2017) har gjort en fallstudie om skolmatematik i praktisk förändring. Det övergri-
pande syftet med avhandlingen är att förstå skolmatematiskt arbete med hjälp av de erfarenheter 
som uttrycks av elever och lärare på skolor där lokala förändringsprojekt genomförs. Syftet är även 
att öka förståelsen till att framgångsrika elever riskerar att utveckla en negativ relation till mate-
matik (Ibid.). Det framkommer i studien att elevers erfarenheter om matematikundervisning 
handlar om att ”bara räkna hela tiden”, oavsett vilket kunskapsinnehåll som behandlas (Ibid.). En 
slutsats som framhålls är att samarbete mellan elever och möjligheten att kunna dela matematiska 
tankar med andra har en positiv inverkan på elevernas motivation (Ibid.). Enligt Röj-Lindberg 
(2017) menar även eleverna att det är lärarna som har huvudansvaret för att argumentera och för-
klara de matematiska idéer och det kunskapsinnehåll som eleverna förväntas ta till sig.  

Det kan finnas flera anledningar till att det kan låsa sig för en elev inom matematikämnet, ett ex-
empel är på arbetssättet inom undervisningen, korta genomgångar efterföljt av uppgifter som kan 
göras genom att memorera ämnesinnehållet (Samuelsson & Muhrman, 2018). Det kan påverka att 
vissa elever negativt och bidra till att det låser sig (Ibid.). Ett annat exempel kan vara lärandekli-
matet i klassrummet, då läraren inte bör överbetona rätt och fel i undervisning då det kan påverka 
stresstendensen hos eleverna och bidra till låsningar när det blir fel, då kan eleverna inte ta sig 
vidare (Ibid). Låsningar inom matematik kan bidra till att elever utvecklar negativa känslor för 
ämnet som påverkar både deras erfarenheter och uppfattningar. Samuelsson och Lawrot (2009) 
beskriver i en studie där de undersökt vuxna människors låsningar inom matematik som finns kvar 
sedan skoltiden samt deras försök till att bli av med dem. En slutsats i studien är att det är möjligt 
att bli av med låsningar genom att elever får genomgångar på en lämplig nivå, i lugn takt och i en 
lugnare miljö (Ibid.). En annan slutsats var att det gav en positiv påverkan om läraren arbetade 
med matematik utanför läroboken genom att ge exempel på hur matematik finns i vardagen, föra 
in verkligheten i klassrummet eller ta ut klassrummet i verkligheten (Ibid.). Då fanns det möjlighet 
för eleverna att förstå att matematik finns överallt runt omkring oss i vardagen och därmed viktigt 
att lära sig (Ibid.). För eleverna var det även viktigt att känna att någon trodde på ens förmåga att 
klara matematiken (Ibid.). Samuelsson och Lawrot (2009) menar därför att det kanske inte är ele-
vernas fel att låsningar uppstår, utan att det är matematiklärares brist på kunskap om att motivera, 
stötta och intressera eleverna som är svårigheterna för att skapa ett positivt lärandeklimat.  

Muhrman (2016) har genomfört en studie av matematik i gymnasial yrkesutbildning och yrkesliv, 
där hon intervjuat både elever och lärare. I studien framkommer det att lärare upplever att en del 
elever redan har bestämt sig för att matematik är svårt, och att så fort det kommer en uppgift med 
matematik så blir det som en vägg och de tänker direkt att de inte kan (Muhrman, 2016). Eleverna 
i studien menar på att de inte ser något syfte i den matematiken som de lär sig genom matematik-
boken vilket påverkar deras intresse till matematik och att det då blir svårt när de måste använda 
matematikkunskaperna på riktigt inom andra ämnen (Ibid.). Idag finns det många tekniska ma-
skiner som löser många av de matematiska räkningarna som tidigare behövdes göras av männi-
skan själv (Ibid.). I studien framhåller en lärare på lantbruksprogrammet att dagens ungdom inte 
kan det grundläggande inom matematiken, så som huvudräkning, överslagsräkning eller rimlig-
hetsövning då man förlitar sig på att datorer och maskiner räknar rätt (Ibid.).  

En studie har genomförts med hjälp av data från TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study), som i flera länder undersöker elever i årskurs åtta (Eriksson, Helenius & Ryve, 
2018). Eleverna genomför i TIMSS dels ett matematikprov och dels en enkät där de svarar på frå-
gor om hur deras matematikundervisning ser ut (Ibid.). De har fokuserat på tre aktiviteter, utan-
tillinlärning, vardagsanknytning och lärarens genomgångar om hur man löser ett problem, de har 
sedan kopplat ihop dessa utifrån elevernas provresultat (Ibid.). Resultatet visar att i många länder, 
speciellt i Sverige gör elever som uppger att de fått mer undervisning i utantillinlärning och mindre 
vardagsanknytning bättre ifrån sig på TIMSS-provet (Ibid.). De menar att för mycket vardagskopp-
ling och vardagliga resonemang kan ta fokus från själva matematiken och att man istället bör öva 
på matematiska relationer, där utantillinlärning kan vara nödvändig(Ibid.).  
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 

 

Det finns många lärandeteorier som beskriver hur man lär sig, de teorier som främst behandlas 

inom lärarutbildningen är ett sociokulturellt-, ett behavioristiskt- och ett kognitivt perspektiv. Lä-

randeteorierna ligger även till grund för undervisningsmetoder som syftar till att ge elever möjlig-

het att lära sig. Genom att använda lärandeteorier som teoretiskt ramverk vid tolkning av elevers 

minnen om sina erfarenheter av och uppfattningar om matematikens undervisning kan en djupare 

förståelse erhållas av vad som erfars. Nedan kommer de olika lärandeteorierna beskrivas var för 

sig innan det beskrivs hur de kommer att relateras till den aktuella studien.  

Ett sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij (2001) menar att lärandet inte är en individuell process utan att utveckling sker genom 

kommunikation och samarbete med andra eftersom en elev kan göra mycket mer i samarbete än 

vad det kan göra självständigt. För att eleven ska vara tillgänglig för inlärning och utveckling måste 

nivån vara inom den närmaste utvecklingszonen (Ibid.). En elev befinner sig på en nivå som kan 

ses som den aktuella utvecklingsnivån, där eleven klarar av att utföra uppgifter spontant på egen 

hand (Ibid.). Utanför den aktuella nivån finns den närmaste utvecklingszonen där barnet kan ge-

nomföra uppgifter i samarbete med en lärare eller tillsammans med en annan elev som ligger på 

en högre nivå (Ibid.). För att lösa uppgiften kan man till exempel få hjälp med att bryta ner upp-

giften till mindre uppgifter som ligger inom ens utvecklingsnivå och på så sätt lyckas lösa en upp-

gift som ligger inom den närmaste utvecklingszonen (Ibid.). En elevs utvecklingsnivå höjs i takt 

med att man utvecklas, lär sig och kan utföra något spontant (Ibid.). I takt med att utvecklingsni-

vån höjs utvidgas även den närmaste utvecklingszonen (Ibid.). Det är även ett samspel mellan de 

vetenskapliga begreppen och vardagliga begreppen, utvecklingen hos det vetenskapliga begreppet 

kan inte påbörjas om inte det vardagliga begreppet utvecklats tillräckligt långt (Ibid.).  

Säljö (2014) beskriver att man i många fall kan hänga med vad som sägs och vad som görs men när 

man ska försöka själv klarar man det inte utan handledning, vilket en modell för hur kunskaps- 

och färdighetstradering visar. Första steget handlar om att bli exponerad för resonemang och 

handlingar, så småningom börjar man att genomskåda dem innan man blir förtrogna med dem 

och tillslut kanske kan genomföra dem från början till slut (Ibid.).  

Ett behavioristiskt perspektiv 

Skinner (2013) beskriver att inlärning kan kategoriseras på tre sätt, genom att vara aktiv, av erfa-

renhet och av våra misstag. Enligt behaviorismen kan kunskap ske naturligt genom utifrån dessa 

kategorier, men att undervisning är att sätt att påskynda processen genom att arrangera förstärk-

ningsbetingelser så att eleven lär sig (Ibid.). Det kan förklaras genom instrumentell betingning där 

man får belöning efter hur man presterat (Ibid.). Det kan vara beröm när man genomfört någon 

som läraren tycker är bra, exempelvis svarat ett önskat svar eller bra resultat på ett prov, vilket kan 

medföra positiv förstärkning hos eleven (Ibid.). Det kan även vara en belöning som medför en ne-

gativ förstärkning till eleven om läraren exempelvis berättar att det är dåligt eller när läraren be-

tonar ett svar från eleven som inte är korrekt (Ibid.). Skinner (2013) beskriver aversiv styrning 

som det kroppsstraff som lärare tidigare användes för att uppmärksamma ett dåligt handlande. Då 

det idag inte är lagligt med kroppsliga straff kan lärare idag använda sig av aversiv styrning genom 

icke-kroppsliga åtgärder såsom kvarsittning, extra uppgifter eller extra läxor (Ibid.). 
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Ett kognitivistiskt perspektiv 

Inom det kognitiva perspektivet menar man hur individen utvecklas från det lilla barnets förståelse 

till tonåringars förmåga att tänka abstrakt (Piaget, 2013). Piaget (2013) menar då att eleven ut-

vecklas genom att aktivt handla med ett syfte och att det är när vi inte förstår hur saker hänger 

ihop som vårt tänkande utvecklas. Inlärningen sker genom adaptionsprocesser, som kan beskrivas 

som växelverkan mellan assimilation och ackommodation (Ibid.). Vid assimilation förenas nya er-

farenheter med tidigare erfarenheter för bekräftelse på vad man lärt sig (Ibid.). Ackommodation 

kan man genom nya erfarenheter behöva anpassa sig och revidera ens tidigare kunskaper (Ibid.).  

I tolkningen av analysresultatet inom denna aktuella studie kommer elevernas minnen om sina 

erfarenheter att relateras till innebörderna i de olika lärandeteorierna. Genom att använda de be-

grepp som återfinns inom de olika lärandeteorierna görs ett försök att beskriva och möjligen för-

klara de nuvarande uppfattningar om matematikämnet som finns för positiva och/eller negativa 

ståndpunkter gällande matematik, hos eleverna.  

3 Metod 

I det här kapitlet beskrivs och motiveras de metoder som användes för insamling av data samt vid 

analys av data 

3.1 Datainsamling 
 

3.1.1 Intervju som metod 

 

Frågeställningarna handlar om elevers nuvarande uppfattningar och deras minnen om sina erfa-

renheter om matematik.  För att fånga elevers röster hade det varit möjligt att använda olika in-

samlingsmetoder. För arbetet valdes dock individuella intervjuer som insamlingsmetod. Intervjuer 

är en metod som är bra för småskaliga forskningsprojekt med avsikt att utforska komplexa och 

subtila fenomen så som åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter där det ges möjlighet att 

förstå den intervjuade på djupet (Denscombe, 2016). Fördelen med att genomföra kvalitativa in-

dividuella intervjuer är att de dels är relativt lätta för intervjuaren att kontrollera då det enbart är 

en deltagare som behöver följas genom intervjusituationen, det är även lättare att hantera det in-

samlande materialet då det enbart är en persons idéer och uttalanden som berörs under intervjun 

(Ibid.). Individuella intervjuer valdes framför exempelvis fokusgruppsintervjuer för att vid indivi-

duella intervjuer är målet att få fram den intervjuades egna erfarenheter och uppfattningar, vilket 

har varit intentionen inom studien. Vid gruppintervjuer eller fokusgruppsintervjuer finns risk att 

någon/några av intervjuade personerna inte vågar delta i diskussionen då det kan vara känsligt 

och personligt. Individuella intervjuer valdes även framför enkätundersökningar, då enkätunder-

sökningar främst är lämpliga när man vill samla kortfattad information och där det finns valda 

svarsalternativ, vilket gör att man kanske styr respondenten till ett valt svarsalternativ. Vid enkät-

undersökningar saknas möjligheten att ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Nackdelen med indivi-

duella intervjuer är dessvärre att det är tidskrävande att transkribera materialet från ljudinspel-

ning till text samt att det inte finns möjlighet att intervjua så många (Bryman, 2011; Denscombe, 

2016). 

3.1.2 Urval och genomförande 

 

På tre skolor kontaktades rektorer och information om studien gavs. Frågan ställdes om möjlig-

heten att få intervjua några elever om deras erfarenheter och uppfattningar om matematikämnet 
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och matematikundervisningen. På grund av begränsad tid för examensarbetet valdes den skola 

som svarade först, där både rektor och ansvarig matematiklärare bjöd in mig för att informera 

elever i årskurs 8 om undersökningen och där det fanns möjlighet att rekrytera intresserade elever. 

För att förhålla sig till regler och riktlinjer för forskning som involverar människor informerades 

eleverna enligt VR:s CODEX (2018) regler och riktlinjer för forskning. Vid informationsträffen fick 

eleverna information om hur undersökningen skulle gå till, att de och skolan skulle förbli anonyma 

i mitt arbete, att de om de ville hade möjlighet att följa det fortsatta arbetet och att de eller deras 

vårdnadshavare när som helst hade möjlighet att dra sig ur undersökningen (CODEX, 2018). De 

som var intresserade fick då en blankett med sig hem för att få godkännande av vårdnadshavare, 

vilket behövs då de intervjuade eleverna är under 15 år. Valet av respondenter gjordes därefter 

bland dem som hade med sig blanketten (se bilaga 1) med godkännande från vårdnadshavare. In-

tervjuerna bokades in några dagar efter informationsbesöket. Alla intervjuer genomfördes under 

samma dag. 

5 intervjuer á 30min genomfördes och innan intervjun påbörjades informerades respondenterna 

åter igen att det skulle ske en ljudinspelning men att den kommer förstöras efter att transkribe-

ringen av intervjun är genomförd, att de när som helst har rätt att dra sig ur intervjun eller den 

fortsatta undersökningen och att de kommer att vara anonyma. Vid intervjusituationen placerades 

den intervjuade eleven, respondenten och intervjuaren med en vinkel på 90◦mot varandra för att 

den intervjuade eleven skulle undvika den känsla av konfrontation som kan uppkomma när man 

sitter mittemot varandra (Denscombe, 2016).  

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, vilket betyder att de frågor som finns i in-

tervjuguiden inte behöver ställas i samma ordning om den intervjuade kommer in och svarar på 

flera frågor i ett (Bryman, 2011). Vid intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 2) med frågor 

som var uppdelade i inledande, mellanliggande och avslutande frågor (Ibid.) De inledande frå-

gorna ställdes dels för att få information om vem den intervjuade var, dels för att leda in på frågor 

kring matematik. De mellanliggande frågorna användes för att komma åt djupare erfarenheter och 

nuvarande uppfattningar om matematikundervisning. Genom de avslutande frågorna fick respon-

denterna chansen att fundera på om matematikundervisningen borde ha sett annorlunda på något 

sätt. För att säkerställa att deras svar uppfattades korrekt kunde det ibland även ställas följdfrågor 

eller frågor så att intervjupersonen kunde bekräfta eller förtydliga. Efter att intervjuerna hade ägt 

rum transkriberades de i sin helhet för att senare kunna analyseras.  

3.2 Analys 

 

För analysen har inspiration tagits från Hamid Asgharis (2014) forskningsavhandling ”Från upp-

växt till lärargärning – en livsberättelsestudie med åtta yrkeslärare på industritekniska program-

met”. Studien bygger på att livsberättelser skrivs fram som olika profiler utifrån intervjuer, där 

profilerna sedan analyserats utifrån en tematisk ansats.  

Efter att intervjuerna har transkriberats i sin helhet genomfördes inledningsvis en narrativ analys 

genom livsberättelser. Vid en narrativ analys läggs fokus på en texts mening och språkliga form, 

det är alltså fokus på de historier som berättas under en intervju eller det som kan konstrueras av 

kortare episoder från en intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom livsberättelser kan man 

skapa förståelse för människors liv och upplevelser utifrån hur de själva minns och berättar om 

det (Wigg, 2009). Det är ett lämpligt tillvägagångssätt om man är intresserad av människors erfa-

renheter från ett längre perspektiv (Ibid.). I den här studien avgränsas perspektivet till elevers 

minnen om sina erfarenheter av matematik under skoltiden. Det går dock inte att bortse från in-

tervjuarens egna tankar och åsikter i en intervjusituation då man som intervjuare är med och 

skapar den berättelse som tar form under intervjun (ibid). Kvale (2007) menar att som respondent 

kan man alltid välja att stå emot intervjuarens försök att leda samtalet åt något håll genom att inte 

svara på en del frågor, ifrågasätta eller svara det som man tror att intervjuaren vill veta. Det ska 
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dock inte diskvalificera de kvalitativa intervjuerna som metod, men att det är något som man be-

höver vara uppmärksam på och reflektera över som intervjuare (Ibid.).  

Utifrån det transkriberade materialet så skapades det av författaren en berättelse utifrån hur sam-

talet fortskred. Resultatet beskriver en profil för varje intervjuad person för att ge en bild över vilka 

minnen av erfarenheter och nuvarande uppfattningar eleven har kring matematikämnet och ma-

tematikundervisning. Att skriva livsberättelser kan kritiseras då det blir författarens tolkning av 

intervjusamtalet. Det hade varit önskvärt att intervjupersonerna i efterhand fått läsa igenom pro-

filerna för att bekräfta livsberättelsen. På grund av arbetets omfattning och tidsram fanns det inte 

möjlighet för intervjupersonerna att bekräfta livsberättelserna. Istället ställdes det under intervjun 

följdfrågor samt frågor för att bekräfta vad som sagts och vad som menades med vissa uttalanden.  

För de olika profilerna gjordes sedan en tematisk analys. En tematisk analys är en metod för att 

identifiera, analysera och hitta mönster i data, det organiserar och beskriver data mer i detalj än 

enbart en narrativ analys (Braun & Clarke, 2008). Den tematiska analysen ger oss teman som gör 

det möjligt att relatera data till frågeställningarna. Den tematiska analysen innehåller enligt Braun 

och Clarke (2008) sex faser.  

1. Göra sig bekant med sin data, transkribering och läsa igenom flertalet gånger. 

2. Skapa koder som identifierar saker som kan vara återkommande och kan relateras till frå-

geställningarna 

3. Leta efter teman genom att organisera och sortera de olika koderna.  

4. Granskning av teman för att klargöra att koderna sorterats och organiserats rätt, vilket 

med fördel kan göras visuellt. Figur 1 visar hur koderna och teman kommer att framställas 

i texten.  

5. Avgränsa och definiera teman. Kunna förklara innehållet för de olika teman som funnits. 

Det är viktigt att historierna för de olika teman avspeglar den översiktliga berättelsen i 

relation till frågeställningarna.  

6. Producera rapporten och göra komplexa data synlig för läsaren och genom teman som är 

analyserade utifrån teoretiska utgångspunkter kunna relatera insamlade data till fråge-

ställningarna.    

 

FIGUR 1: KODER SOM SORTERAS TILL OLIKA TEMAN 
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4 Resultat 

Resultatet presenteras genom en berättelse för varje respondent med efterföljande analys genom 

visuell beskrivning av teman samt en tolkning av relationen mellan tema och frågeställningarna 

med hjälp av teoretiska utgångspunkter.  

4.1 Profil 1: Maja – ”Vill inte verka korkad” 

 

Maja är 14 år och går första terminen i årskurs 8 på en högstadieskola. Innan hon började på hög-

stadiet gick hon på en annan skola i kommunen under både låg- och mellanstadiet. Hon var väldigt 

nöjd med lärarna och berättade att hon tycker att hon lärde sig mycket då, vilket visade sig på 

diagnoser och nationella prov som hon oftast fick väldigt bra resultat på. Nu på högstadiet trivs 

hon väldigt bra och är nöjd med sin klass för att hon känner att alla är vänner och man gillar att 

umgås med varandra.  

Maja berättar att under förra läsåret, vilket var i årskurs 7 och första året på högstadiet, tyckte hon 

att det gick bra i matematik. Hon fick möjlighet att sitta bredvid sin bästa kompis och det fungerade 

enligt Maja väldigt bra. Hon kände att de kompletterade varandra med sina styrkor och svagheter, 

så de kunde oftast hjälpa varandra. Det var roligt när de tillsammans kunde diskutera och försöka 

lista ut hur de hade räknat fel om det inte stämde med facit. Maja tror att det var på grund av att 

hon fick arbeta med en kompis som det blev roligt och hon lärde sig mycket vilket då resulterade i 

att hon fick ett B i slutbetyg efter sjuan.  

Maja fortsätter berätta om hur det är nu, i åk 8 och hon berättar att hennes relation till matematik 

inte är så bra längre. Hon tycker att det är stor skillnad i tempot när hon jämför med förra läsåret. 

Maja berättar att när hon pratat med läraren om tempot uppfattar hon att läraren säger att det 

kommer att gå ännu snabbare i nian, och på gymnasiet ännu snabbare. Hon känner att hon inte 

hänger med tillräckligt vilket gör att hon numera får dåligt resultat på diagnoserna. Och när man 

får dåligt resultat på diagnosen och vill repetera, finns det egentligen ingen tid för repetition, ef-

tersom då kommer man att halka efter i nästa spår i matteboken. Man tvingas läsa det på egen 

hand hemma. Maja förklarar att problemet inte är att det går fort utan att hon inte förstår. Just nu 

upplever hon att hon ingenting förstår och vet att det är fler i klassen som säger så.  

Maja är orolig för att hennes matematikkunskaper kommer att påverka andra ämnen och att hon 

inte kommer att komma in på den skolan som hon vill när hon nästa år ska välja gymnasium. Hon 

märker redan nu när hon har vissa NO-lektioner att NO-läraren säger att det finns delar som man 

ska ha lärt sig i matematiken för att klara vissa moment i NO:n. Maja upplever att hon inte har lärt 

sig det och blir då orolig att det kommer att påverka hennes betyg även i NO, fast hon tycker att 

ämnet är roligt och att hon verkligen vill ha ett bra betyg där.  

”Åhnej, inte matte” känner Maja numera inför varje mattelektion eftersom att hon tycker att det 

känns hopplöst. Hon säger själv att hon egentligen tycker att matematik är viktigt att lära sig för 

att det är ett viktigt ämne att kunna i framtiden, och när hon diskuterar matematik hemma och 

med äldre kompisar så vet hon att det är viktigt att lära sig för att kunna lära sig mer senare exem-

pelvis under gymnasiet. Maja samarbetar fortfarande ibland med sin bästa kompis från sjuan, ef-

tersom hon har möjlighet att få hjälp av sin syster som har börjat plugga på KTH. Och när hennes 

kompis lärt sig så kan hon lära Maja. Maja berättar att hon tycker att det är jobbigt att fråga om 

hjälp hemma eller om hjälp av sin kompis syster för att hon är rädd att de ska tycka att hon är 

korkad som inte redan kan det som hon frågar om. Maja uttrycker också att hon känner sig miss-
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lyckad och lite korkad ibland i klassrummet när hon inte förstår det som sägs under genomgång-

arna. Eller när hon frågar klasskamrater som är duktiga på matte och svarar ”behöver du hjälp 

med ett så här lätt tal”, då känner Maja sig dålig.  

När Maja diskuterar matte med många av sina kompisar utanför skolan så är det oftast att man 

klagar på ämnet, hur svårt och tråkigt det är och man klagar också på läraren. När man sitter på 

lektionerna känns det som om det är slöseri med tid, och att man skulle kunna göra annat som 

skulle ge mer för framtiden.  

4.1.1 Analys och tolkning av Majas berättelse 

 

Tematisk analys av Majas berättelse visas i Figur 2, teman som gick att urskilja i Majas berättelse 

var ”Samarbete gör matematik roligt”, ”Vill inte att andra ska tycka att hon är dålig”, ”Tempot i 

undervisningen gör ämnet svårt” och ”Matematik är viktigt”. Därefter görs en tolkning. 

 

FIGUR 2: TEMATISK ANALYS AV MAJAS BERÄTTELSE 

 

Tolkning av temat: Samarbete gör matematik roligt  

Maja, berättar att hon jobbar bäst i samarbete med andra vilket kan relateras till Vygotskij (2001) 

och hans beskrivning av att lärandet är en process som sker i kommunikation och samarbete med 

andra. Maja klarar av att lösa uppgifter som är svårare när hon arbetar med en kamrat som då 

ligger på en högre utvecklingsnivå, och när uppgiften ligger inom Majas närmaste utvecklingszon. 

Maja lyckas även hjälpa sin kompis med andra uppgifter, där Maja utvecklingsnivå är högre än 

kamratens, men inom kamratens utvecklingszon. Nu när Maja inte längre alltid kan arbeta med 

sin kompis så beskriver hon att matten känns mycket svårare. Säljö (2014) beskriver att man ibland 

kan förstå vad som sägs och vad som görs, men när man ska utföra uppgifter på egenhand så klarar 

man det inte utan handledning. Majas situation kan tolkas som att hon själv inte lyckats uppnå 
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den högre utvecklingsnivån utan samarbetet och lyckas då inte heller enskilt lösa uppgiften Upp-

giftens svårighet ligger fortfarande inom hennes närmaste utvecklingszon då hon behöver lösa den 

med hjälp av kamrat.  

Tolkning av tema: Vill inte att andra ska tycka att hon är dålig 

Maja, som inte vill ta hjälp av någon som hon tror är mycket bättre än henne vill helst att hennes 

kompis som enligt Maja ligger på samma nivå ska hjälpa henne. Men som beskrivits tidigare ligger 

nog hennes kamrat på en högre utvecklingsnivå än Maja. Vilket kan förklaras enligt det sociokul-

turella lärandeperspektivet, att fråga någon om hjälp som ligger på en utvecklingsnivå som inte är 

inom Majas utvecklingszon gör att Maja uppfattar att hon känner sig korkad och är rädd för att 

andra ska tycka att hon är korkad för att hon inte förstår.  

Tolkning av tema: Tempot i undervisningen gör ämnet svårt 

En tolkning är också att aspekter i enlighet med det behavioristiska lärandeperspektivet åter-

speglas i hennes berättelse när hon berättar att diagnoser och prov påverkar hennes känslor för 

ämnet genom förstärkning. Tidigare i hennes skolgång har det varit en positiv förstärkning då hon 

efter prov fått positiva tankar kring ämnet för att det har inneburit belöning (genom bra betyg och 

höga poäng), men nu när det inte går bra blir prov och diagnoser istället en negativ förstärkning 

som bekräftar att hon inte kunde något och då blir hennes inställning till ämnet negativ. Maja 

beskriver även hur hon uppfattar att läraren inte vill hjälpa dem att komma vidare eller verkar 

förstå att det krävs ytterligare undervisning när de inte har fått bra resultat på diagnos. Läraren 

uppmanar dem istället att plugga mer hemma för att lära sig momentet, vilket kan kopplas till hur 

Skinner (2013) beskriver aversiv styrning, när läraren kan styra undervisningen genom att ge extra 

arbete för eleverna att lösa på egen hand.  

Tolkning av tema: Matematik är viktigt 

Maja tycker att matematik är viktigt för att det påverkar andra ämnen och för att det är viktigt att 

kunna till gymnasiet. Att Maja är orolig för att hennes kunskapsluckor inom matematik påverkar 

andra ämnen kan beskrivas enligt Piagets (2013) adaptionsprocesser, där inlärning sker genom 

växelverkan genom assimilation ackommodation. Där nya erfarenheter förenas med gamla erfa-

renheter samt när nya erfarenheter behöver anpassa och revidera tidigare kunskaper. Saknas det 

erfarenheter och kunskaper inom matematik kan nya erfarenheter och kunskaper i andra ämnen 

eller senare under skoltiden inte bekräftas av tidigare kunskaper eller anpassa tidigare kunskapar 

eftersom växelverkan mellan de olika processerna inte har skett tillräckligt hos Maja.  

 

4.2 Profil 2: Elsa - ”Det kommer att lösa sig” 

 

Elsa är 14 år och går första terminen i årskurs 8 på en högstadieskola- Innan hon började på hög-

stadiet gick hon på en annan skola under både låg- och mellanstadiet som ligger i samma kommun. 

Hon trivs i skolan just nu men när hon gick på mellanstadiet mådde hon inte så bra och det var 

rätt jobbigt att gå till skolan. Det är väldigt bra stämning i nuvarande klass och hon känner att hon 

kan prata med alla, det är trevlig stämning på lektionerna och ljudnivån är helt okej, så det passar 

henne bra 

Elsa beskriver hur hon alltid haft ganska lätt för matematik, och hon tycker att det är ganska roligt. 

Det flyter oftast på väldigt bra och då känns det givande och då vill hon gärna fortsätta. När hon 
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tänker tillbaka på sin skoltid så menar hon att hon inte kan säga så mycket om matematiken på 

lågstadiet eftersom att det bara handlade om att fylla i tomma rutor i en lärobok. Det blev roligare 

på mellanstadiet då man fick börja tänka och skriva mer själv. Just nu är det väldigt mycket mer 

av PowerPoint vid genomgångar om hon jämför med mellanstadiet, och det är ibland bra men 

ibland också lite tråkigt eftersom det som står på PowerPointen också står i boken, vilket Elsa upp-

lever onödigt eftersom att det är samma exempel.  

Det bästa med matten är när det bara flyter på och man kan lösa alla tal, det känner hon nu när de 

arbetar med procent. Det gör att hon blir glad, att det känns givande och att man vill fortsätta. Men 

hon berättar även att det kan komma tillfällen under matematiklektioner när hon inte tycker att 

det är så kul, och det brukar bero på att hon inte förstår. Hon berättar att om man inte förstår något 

på den första delen av kapitlet så är det oftast så att samma moment återkommer senare i kapitlet 

och då blir det mycket svårare att förstå den delen, eller så blandar man bara ihop olika delar för 

att man inte riktigt har förstått hur man ska göra. Då tycker Elsa att det blir rörigt och lusten till 

att vilja fortsätta försvinner lite, det tar emot helt enkelt. Trots att hon ibland känner att det tar 

emot känner hon att hon inte riktigt har behövt fråga om hjälp hemma, men att det känns skönt 

att veta att hon vet att hennes föräldrar och äldre bröder kan hjälpa till om hon skulle behöva.  

Trots att Elsa alltid fått bra resultat på nationella prov, diagnoser och prov samt har det högsta 

betyget i matematik ser hon sig endast som ”medelbra” på matematik, och menar att de som är bra 

på matematik i klassen är de som kan räcka upp handen och svara på frågorna snabbt och då med 

en smart lösning, och de ligger alltid långt fram med de tal som man ska ha räknat under veckan. 

Hon menar att för henne själv så tar det lite längre tid, eftersom att hon lär sig genom att få räkna 

igenom alla steg ordentligt. Därför tycker hon att det ibland kan bli tråkigt när man ska räkna ett 

visst antal uppgifter och man måste mer fokusera på att bli klar ibland än att riktigt förstå vad man 

gör.  

När Elsa och hennes kompisar pratar om matematiken så är det ibland kompisar som berättar att 

de tycker att matematiken är svår och tråkig, men trots det menar hon att hon inte tolkar det som 

negativt. Men hon säger också att det kanske beror på att hon själv alltid har haft lätt för ämnet 

och då tänker hon inte negativt kring det.  

Elsa, som gillar matte tycker att det är viktigt att man lär sig matte men att hon inte riktigt har haft 

jättemycket användning av allt än, men är medveten om att area och andra grejer kommer hon 

kanske ha användning för senare när hon blir vuxen. Nu använder hon enligt henne själv bara 

enkel matematik utanför skolan, typ när hon och hennes kompisar har köpt present och ska dela 

på kostnaden eller när man lagar mat och bakar tycker hon att det är bra att man kan addera med 

bråk.  

Om hon skulle få gå om skolan, säger hon att hon hade försökt att förstå multiplikationstabellen 

lite bättre och snabbare. Hon berättar att hon än i dag har lite problem med att förstå multiplikat-

ionstabellen trots att hon försökt att lära sig den ordentligt flera gånger, men det är inget som hon 

lider så mycket av. Hon tänker att allt kommer att lösa sig ändå. 

4.2.1 Analys av Elsas berättelse 

 

Tematisk analys av Elsas berättelse visas i Figur 3, teman som gick att se i Elsas berättelse var 

”Matematik är roligt när det går bra”, ”Matematik är viktigt i vardagen”, ”Man vet vilka som är 

duktiga på matematik” och ”Matematik är jobbigt när man inte förstår” Därefter görs en tolkning. 
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FIGUR 3: TEMATISK ANALYS AV ELSAS BERÄTTELSE 

 

Tolkning av tema: Matematik är roligt när det går bra 

Elsa berättar att matematik är kul när det går bra. Elsa upplever att när hon kan lösa alla tal i boken 

och allt flyter på vill man bara fortsätta. Det går att beskrivas genom positiv förstärkning som enligt 

Skinner (2013) kan bidra till att man känner sig duktig och vill fortsätta. Även om Elsa ibland kör 

fast och kan känna att det är jobbigt så ger det inte en tillräckligt negativ förstärkning för att på-

verka hennes inställning negativt till matematik. Det går även att se att hon inte heller påverkas av 

vad hennes kompisar tycker om ämnet, och är medveten själv om att det troligtvis beror på att hon 

själv tycker att det är ett roligt ämne. Att Elsa kan tycka att genomgångarna är tråkiga och inte ger 

så mycket eftersom att samma sak står i boken kan enligt Vygotskij (2001) bero på att det ligger 

inom hennes utvecklingsnivå som hon klarar av själv eller det som hon redan klarar av att göra 

spontant. När det är givande genomgångar så ligger de inom hennes närmaste utvecklingsnivå vil-

ket gör att det för henne känns bättre.  

Tolkning av tema: Matematik är viktig i vardagen 

Piaget (2013) beskriver att inlärning sker genom adoptionsprocesser, som är växelverkan mellan 

assimilation där nya erfarenheter förenas med tidigare erfarenheter för bekräftelse och ackommo-

dation där nya erfarenheter kan behöva anpassa och revidera tidigare kunskaper. För att kunna 

använda sina matematikkunskaper i vardagen måste man ha lärt sig tillräckligt för att ens nya 

erfarenheter kan bekräftas i äldre erfarenheter, exempelvis när som Elsa beskriver när hon bakar 

eller handlar men också sådant som behövs som vuxen där det är fler matematiska operationer 

som behövs i vardagen.  

Att Elsa uppskattar att hon kan använda till exempel addition med bråk när hon bakar och känner 

sig säker på det tyder på att det ligger inom hennes utvecklingsnivå, då hon enligt Vygotskij (2001) 

klarar av att lösa det själv utan stöd från exempelvis lärare för att kunna lösa uppgiften.  
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Tolkning av tema: Matematik är jobbigt när man inte förstår 

Något som Elsa kunde tycka var jobbigt var när hon inte förstod något, hoppade över och senare i 

kapitlet inte heller kunde förstå, vilket man utifrån Piagets (2013) växelverkan i adoptionsproces-

sen kanske inte gått så bra, då hon inte kunnat assimilera den tidigare kunskapen och då inte heller 

kunnat anpassa sig. När hon sedan i nästa steg ska lära sig har hon inte tillräckligt med tidigare 

erfarenheter för att kunna förena det nya med de gamla vilket gör att det också blir svårt att an-

passa sig och lära sig.  

Tolkning av tema: Man vet vilka som är duktiga på matematik 

De som är duktiga på matematik beskrivs enligt Elsa som de som räcker upp handen och svarar 

rätt, vilket kan förklaras genom att de enligt Skinner (2013) får positiv förstärkning genom att lä-

raren uppmärksammar eller ger positivt gensvar. Det visar då att den positiva förstärkningen till 

vissa elever även påverkar andra elever som känner att de inte är lika duktiga för att de kanske inte 

kommit på den smarta lösningen som fått uppmärksamhet vilken ger negativ förstärkning hos 

andra elever i klassrummet. 

 

4.3 Profil 3: Kalle- ” Siffror är kul” 

 

Kalle är 14 år och går i årskurs 8 på en högstadieskola utanför Stockholm. Han gick i samma skola 

på låg- och mellanstadiet som också låg i kommunen. Just nu trivs han väldigt bra på skolan och 

har många kompisar i klassen. Trots att han trivs i skolan tycker han inte att det är så kul. Det finns 

vissa ämnen som är långtråkiga, speciellt SO men säger att det fungerar ändå relativt bra ändå.  

Kalle berättar att matematik är ett av hans bättre ämnen och att han oftast tycker att det är roligt. 

Han tycker att för honom är det ett ämne som är lättare än andra ämnen, han har alltid varit i fas 

och varje gång de börjar med ett nytt område tycker han att det är intressant och kul. Det är svårt 

att säga exakt vad som är kul, men han säger att han tycker om att hålla på med siffror och att 

slutligen kunna komma fram till ett svar. Han berättar att det känns skönt och kul när han förstår 

allt inom området de arbetar med och han kan gå till alla uppgifter och lösa dem utan problem, 

och när han sveper över kapitlet så förstår han allt och det är roligt. Kalle tycker att han förstår när 

det är genomgångar och tycker att de är bra och givande för han känner att Läraren kan sitt ämne. 

Kalle berättar att man oftast kan märka i klassen vilka som är lite bättre på matte och vilka som 

kanske har det lite svårare. Vissa räcker ofta upp handen för att de kan svaret och vill svara rätt, 

men det finns också några som räcker upp handen för att dom inte förstår någonting. Men sen är 

dom ganska många som aldrig räcker upp handen, och då menar Kalle att de är nog ungefär ”me-

delbra” på matematik.  

Kalle berättar att han kan tycka att matten är jobbig ibland, speciellt när han inte förstår en uppgift 

och sitter hemma och pluggar. Då saknar han att kunna fråga en lärare om hjälp, han berättar att 

han kan fråga sina föräldrar och syskon om hjälp men att det går ju inte att göra så fort man fastnar 

på något eftersom de är på jobbet och är upptagna med sitt. När han kör fast med en uppgift 

hemma och inte kan fråga om hjälp säger han att det är lätt att gå in i andra tankar och han ibland 

kan komma på sig själv när han sitter och tänker på något helt annat. Ibland går han då iväg, tar 

en liten paus och kanske äter en frukt innan han försöker igen. Ibland lyckas han då komma på hur 

han ska göra, men när han inte kommer på brukar han packa ihop och vänta tills nästa mattelekt-

ion för att fråga läraren om hjälp.  
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Utanför skolan så pratar inte Kalle så mycket om matten med sina kompisar, de är ungefär alla på 

samma nivå och kan liknande mycket så de pratar om annat när de ses. Hemma däremot så gillar 

Kalle när någon i familjen kommer hem med en mattekluring eller gåta som man diskuterar vid 

matbordet, och det känns alltid riktigt bra när man har lyckats lösa något som i början kändes helt 

omöjligt.  

Kalle säger att matten använder man hela tiden, det gör ju alla utan att man kanske vet om det och 

att det är viktigt att lära sig. Men han menar att ibland kanske man lär sig en del saker som man 

inte kommer att ha någon användning för om man typ inte pluggar vidare natur på gymnasiet eller 

går på KTH eller så. Men han är också noga med att poängtera att han inte klagar på att man be-

höver lära sig en del lite mer avancerade saker för det tycker han är roligt. 

4.3.1 Analys av Kalles berättelse 

 

Tematisk analys av Kalles berättelse visas i Figur 4, teman som gick att se i Kalles berättelse var 

”Matematik är roligt när det går bra”, ”Matematik som ämne”, ”Matematik är jobbigt när man inte 

kan få hjälp” och ”Matematik är viktigt”. Därefter görs en tolkning med hjälp av valda lärandeteo-

rier. 

 

 

 

FIGUR 4: TEMATISK ANALYS AV KALLES BERÄTTELSE 
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Tolkning av tema: Matematik är roligt när det går bra 

När matematik går bra och Kalle kan lösa alla uppgifter i boken kan man se det som om han enligt 

Skinner (2013) får positiv förstärkning, han upplever då att han förstår allt och kan lösa alla upp-

gifter. När Kalle kan lösa alla uppgifter utan handledning eller samarbete ligger svårighetsgraden 

inom Kalles utvecklingsnivå. Kalle upplever också att matematik är roligt när han har lyckats med 

något svårt, vilket kan vara att han klarat en uppgift inom hans närmaste utvecklingszon och på så 

sätt utökat utvecklingsnivån om han nu klarar av den svårigheten på uppgifter. Det går även att se 

utifrån den kognitiva lärandeteorin, där man kan se det som om adaptionsprocessen har fungerat 

och Kalle har kunnat lära sig.  

Tolkning av tema: Matematik som ämne 

Att det inom matematik oftast kommer till ett rätt eller ett fel svar tycker Kalle bra. Det är en enkel 

positiv förstärkning då man på ett snabbt sätt kan ta reda på om man gjort rätt eller fel. Kalle 

beskriver även matematiken som väldigt intressant när det är dags att påbörja nya arbetsområden, 

vilket enligt Vygotskij (2001) kan förklaras genom att hans vardagliga begrepp är tillräckligt ut-

vecklade för att kunna förstå, ta sig till och kunna utveckla de vetenskapliga begreppen som behövs 

inom det nya området.  

Tolkning av tema: Matematik är jobbigt när man inte kan få hjälp 

Trots att Kalle, som oftast tycker matematik är roligt kan ibland tycka att det är jobbigt. Det kan 

hända när svårighetsgraden på uppgiften ligger utanför hans egna utvecklingsnivå, men inom hans 

närmaste utvecklingszon då han känner att han behöver stöd och vägledning av lärare, föräldrar 

eller syskon för att kunna ta sig vidare. Det känns därför jobbigt när han är ensam hemma och inte 

har någon att fråga, vilket gör att han inte kan ta sig vidare. 

Enligt Piaget (2013) kan det ses som adaptionsprocesserna mellan assimilation och ackommodat-

ion inte fungerar, vilket skulle kunna bero på att de nya erfarenheterna inte kan kopplas till gamla 

erfarenheter eller att det inte går att anpassa och förena nya kunskaper.  

Tolkning av tema: Matematik är viktigt 

Kalle som beskriver att matematik är viktigt för att man använder det hela tiden går att se enligt 

Vygotskij (2001), då man klarar av att göra spontant, då det ligger i den utvecklingsnivå där han 

klarar av att genomföra uppgiften på egen hand utan stöd från någon annan. Och som Kalle be-

skriver kan det vara kunskaper som man inte tänker på att man använder eller att det är matematik 

för att det är något som man klarar av att göra spontant.  

Han känner även att matematik är viktigt att lära sig för att det är bra att kunna för vidare studier, 

då han framhåller naturprogrammet på gymnasiet. Vilket kan ses utifrån Piaget (2013) sätt på in-

lärning, att det sker genom att man utvecklas genom adaptionsprocesser, och om man då inte lär 

sig stegrande kommer det bli svårare att ta till sig kunskaper senare i skolgången oavsett om det är 

senare i kapitlet eller senare på gymnasiet.  
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4.4 Profil 4: Petra – ”Det är kul att hjälpa andra” 

 

Petra är 13 år och går i årskurs 8 på en högstadieskola utanför Stockholm. Tidigare har hon gått på 

en annan skola i kommunen i både låg- och mellanstadiet. När hon gick i lågstadiet mådde hon 

inte så bra för att det var andra elever i hennes klass som inte behandlade henne så bra. När hon 

började fyran och de inte längre behövde gå i samma klass så blev det bättre. Nu på högstadiet trivs 

hon ganska bra i klassen, ibland kan det vara ganska stökigt och rätt hög ljudnivå men det tycker 

hon ändå är okej.  

Petra gillar matematiken i skolan, men berättar att man gör så mycket inom ämnet att det finns 

vissa delar som man tycker om mer än andra. Själv tycker hon mer om algebra än geometri. Och 

inom algebra så är det ekvationer som är roligast, hon tycker om att det verkligen går ihop och går 

att få ut ett svar. Där svaret kan vara rätt eller fel, ingenting mitt i mellan. Petra berättar att oftast 

går det bra i matten, men att det kan komma uppgifter eller områden som man inte förstår och då 

blir hon stressad och det känns jättejobbigt, och då speciellt om det inte är så långt kvar till provet. 

Men då brukar hon alltid fråga om hjälp, har hon inte möjlighet att fråga sin lärare så brukar hon 

fråga hennes pappa eller av sin storebror.  

Utanför skolan brukar en del av Petras kompisar fråga om hjälp hur man räknar ut vissa saker, 

hon säger att dom inte verkar tycka om matten lika mycket som hon för att dom är inte så glada 

inför matematiklektionerna. Hon säger därför att hon är glad när hon lyckas hjälpa en kompis så 

dom förstår något som de tidigare har haft ganska svårt med. Ibland pratar hon även med sin sto-

rebror som precis börjat på gymnasiet, och hon säger att hon blir lite orolig när han berättar att 

det går mycket fortare med matten för honom nu, men hon tror ändå att hon kommer kunna klara 

det bra.  

Petra säger att hon är en av de bästa i klassen på matte och att det är nog rätt tydligt i klassrummet 

vilka som är bäst. Hennes lärare har placerat henne och tre till längst bak i klassrummet för att de 

inte ska behöva lyssna på alla genomgångar och istället får de jobba vidare på egen hand. Petra 

tycker att det har blivit tydligare nu senaste åren vilka som gillar matte eller inte, men berättar att 

hon kommer ihåg att några i hennes klass i femman började sucka när det var dags för mattelekt-

ion.  

Läraren har enligt Petra väldigt stor del i om man förstår ämnet eller inte. Hon berättar att läraren 

hon hade på mellanstadiet var väldigt bra då hon förklarade steg för steg så att man förstod varför 

man skulle göra på ett visst sätt. Nu har hon en lärare som förklarar allt på ett lite annorlunda sätt, 

vilket Petra ibland tycker är bra men ibland kan det också bara bli krångligare och mer rörigt.  

Petra berättar att hon är medveten om att hon använder matten ofta i sitt vardagsliv, till exempel 

om hon ska räkna ut hur lång tid det är kvar tills skolan slutar eller om när hon är och handlar och 

behöver veta om hon har råd att köpa alla varor som hon tänkt, och därför är hon säker på att det 

hjälper henne i hennes vardag att hon är säker på att räkna matte. Hon förstår även att vissa delar 

kommer hon kunna använda mer när hon blir äldre, om man ska bygga ett hus eller göra en reno-

vering då kan det vara bra att kunna räkna area för att förstå vad det kommer att kosta.  
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4.4.1 Analys av Petras berättelse 

 

Tematisk analys av Petras berättelse visas i Figur 5, teman som gick att se i Petras berättelse var 

”Matematik är roligt”, ”Man vet vilka som är bäst”, ”Matematik är inte roligt” och ”Matematik är 

viktigt i vardagen” Därefter görs en tolkning med hjälp av valda lärandeteorier. 

 

 

FIGUR 5: TEMATISK ANALYS AV PETRAS BERÄTTELSE 

 

Tolkning av tema: Matematik är roligt 

Petra som tycker att matematik är roligt och berättar att det är skönt att det finns rätt eller fel, 

vilket går att se som positiv förstärkning om det blir rätt. Det ger egentligen bara ett svar på om 

man lärt sig eller inte vilket tyder på att uppgiften enligt sociokulturell lärandeteori måste ligga 

inom ens utvecklingsnivå eller närmaste utvecklingszon för att det ska vara möjligt att klara av att 

lösa den på egen hand eller med hjälp av lärare.  

Petra framhåller även att det är viktigt att läraren förklarar bra, vilket också kan förklaras enligt 

sociokulturell lärandeteori, där läraren måste kunna avläsa sina elevers utvecklingsnivåer och 

närmaste utvecklingszoner. Enligt Vygotskij (2001) kan man få hjälp med svårare uppgifter till 

exempel genom att bryta ner problemet i mindre problem som ligger inom elevens utvecklingsnivå 

där eleven kan lösa delproblemen var och en för sig, och sedan kunna svara på hela problemet.  

Att få hjälp att bryta ner en uppgift till mindre uppgifter kan man även se genom den kognitivist-

iska lärandeteorin, där man inlärning sker adaptionsprocesserna. Genom att bryta ner problemen 

finns det då möjlighet att koppla mindre delar till gamla erfarenheter för att senare kunna anpassas 

och förenas för nya kunskaper och erfarenheter.  
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Petra tycker även att det är roligt att hjälpa sina kompisar, att förklara genom samarbete och kom-

munikation. Och vilket kanske gör att hon själv bildar en stabilare nivå som hon är säker på om 

hon lyckas förklara för andra.  

Tolkning av tema: Man vet vilka som är bäst 

I klassrummet har läraren placerat de bästa längst bak, vilket enligt Skinner (2013) kan vara en 

aversiv styrning av undervisningen då de inte behöver delta aktivt på genomgångar som krävs av 

de andra i klassrummet. Att tillhöra den gruppen som blir utpekad som den bästa kan också inne-

bära positiv förstärkning och den erfarenheten kan bidra till att ens uppfattningar till ämnet på-

verkas mer positivt än för de elever som inte tillhör den bättre gruppen.  

Petra, som tillhör den gruppen som sitter längst bak kan därför välja när hon vill lyssna på genom-

gångar, vilket gör att hon inte behöver lägga tid på att lyssna på sådant som är inom hennes ut-

vecklingsnivå och där hon då kan klara det själv. Däremot kan hon välja att lyssna när genomgång-

arna innehåller kunskaper som ligger utanför hennes utvecklingsnivå men inom hennes närmaste 

utvecklingsnivå. Erfarenheten att få välja själv uppfattar Petra något bra och bidrar positivt till 

hennes uppfattning om matematikämnet.  

Tolkning av tema: Matematik är inte roligt 

Petra tycker att matematik är jobbigt när hon inte förstår, och är stressad speciellt när det närmar 

sig prov. Det kan också bero på att hon tycker att läraren förklarar dåligt, vilket kan vara exempel 

på när läraren inte riktigt klarar av att avläsa hennes närmaste utvecklingszon och därför uppfattar 

Petra att läraren förklarar dåligt. Att Petra upplever att läraren förklarar dåligt kan också förklaras 

genom att Piagets (2013) adaptionsprocesser inte växelverkar i förhållande till hennes tidigare 

kunskaper och erfarenheter.  

Att vara stressad inför prov och sitt provresultat går också att se genom att hon är rädd för att få 

ett dåligt resultat vilket skulle kunna medföra negativ förstärkning inför ämnet och till sin egna 

förmåga.  

Tolkning av tema: Matematik är viktigt i vardagen 

Piaget (2013) beskriver att inlärning sker genom adoptionsprocesser, som är växelverkan mellan 

assimilation där nya erfarenheter förenas med tidigare erfarenheter för bekräftelse och ackommo-

dation där nya erfarenheter kan behöva anpassa och revidera tidigare kunskaper. För att kunna 

använda sina matematikkunskaper i vardagen måste man ha lärt sig tillräckligt för att ens nya 

erfarenheter kan bekräftas i äldre erfarenheter, exempelvis när som Petra beskriver att hon använ-

der matematiken när hon räknar tid eller går och handlar. Men också att det är viktigt att kunna i 

framtiden.  

Vygotskij (2001) beskriver att inlärning sker genom utveckling av samspelet mellan vardagliga och 

vetenskapliga begrepp, och när en elev kan växla mellan begreppen på egen hand har man upp-

kommit en till en viss utvecklingsnivå. Att kunna använda sig av matematikkunskaper i sitt var-

dagliga liv är då ett exempel på att kunskapen ligger i en utvecklingsnivå där man klarar av att 

använda kunskapen utan hjälp eller samarbete.  
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4.5 Profil 5: Lotta – ”Sover dåligt inför matteprov” 

Lotta går årskurs 8 på en högstadieskola i en kranskommun till Stockholm. Tidigare gick hon låg-

, mellan och första året på högstadiet i en annan kommun, men bytte på grund av att det inte var 

så bra stämning i klassen, speciellt mellan tjejerna i klassen. Nu trivs hon bra och känner att det 

var ett bra beslut att byta skola och få nya kamrater. Hon känner att i nya klassen så är det fler 

studiemotiverade klasskamrater och nu vill man lära sig något, så var det inte på den tidigare sko-

lan.  

Enligt Lotta lärde man sig rätt tidigt vilka ämnen man var bra på, och vilka man inte var bra på. 

För henne har hon alltid känt att hon är bättre på de estetiska och språk-ämnen och att hon inte 

har varit lika bra på matematik. Hon säger att för henne har det nog påverkat att hennes känslor 

för ämnet. Just nu har hon blandade känslor när det gäller matte, hon vill inte ta ställning och 

alltid säga att det är tråkigt och hemskt för att hon förstår ju hur viktigt det är. Hon berättar om ett 

exempel från Wahlgrens Värld när dem skulle räkna ut ett relativt enkelt procenttal, men där ingen 

klarade av det. Så vill hon inte att det ska vara för henne, och berättar att när hon var yngre så 

förstod hon inte det där med ören, kronor och rabatt för att det bara var uppgifter i en lärobok. 

Men efter att ha sett programmet menade hon att det blev tydligare i vart man kunde använda sig 

av matten utanför skolan.  

Trots att hon inte vill stämpla matematikämnet som ett tråkigt och svårt ämne så berättar Lotta 

att hon inte förknippar matten med några goda känslor, då det är ämnet i skolan som hon alltid 

mått lite dåligt inför prov och alltid sover dåligt nätterna innan det blir prov. Det blir inte heller 

någon positiv stämning för matten när hon pratar med sina kompisar, hon menar att det har blivit 

så att man ska tycka att matte är tråkigt, och att hon kan känna att de som faktiskt tycker om matte 

ibland ser ut att känna lite skuld för att de faktiskt tycker att det är roligt och givande. Lotta berättar 

att något som hon märkt i alla skolor hon gått på är att det oftast är de som kan som räcker upp 

handen och alltid svarar rätt, medan majoriteten nästan aldrig räcker upp handen. Hon berättar 

att det blir så tydligt i matten, eftersom det finns ett svar som är rätt och de andra är fel. Hon jämför 

med svenskämnet, där hon berättar att man kan skriva om olika saker men ändå få samma betyg. 

Extra tydligt med jämförelse blir det efter det har varit prov och man hör de duktiga diskutera vilka 

svar de fått fram och att man då rätt ofta kan känna att man själv nog har varit helt ute och cyklat. 

Lotta har möjlighet att få hjälp hemma om hon har frågor. Men berättar att det inte alltid fungerar 

då hennes pappa tycker att han är bra på matte, men när han ska förklara blir det bara rörigt och 

hon förstår ingenting och hon berättar att det inte är någon idé att fråga sin Mamma, för hennes 

motivation till matte är inte så bra. Ibland har hon kunnat fråga sina äldre kusiner, som kommer 

från en familj där alla gått naturprogrammet på gymnasiet och kan hjälpa bättre än hennes pappa.  

Eftersom hon har gått på några olika skolor har hon också haft många lärare i matematik, och hon 

berättar att det är viktigt att man har en lärare som kan ämnet ordentligt då en av hennes lärare 

inte kunde svara på några frågor eller förklara på olika sätt. En annan lärare som hon berättar om 

gjorde stora avtryck hos Lotta då hon var väldigt tydlig med att hon ville skapa ett bra klimat i 

klassrummet och där det skulle vara okej att svara fel. Men hon tycker också att läraren borde göra 

ämnet mer visuellt, inte bara arbeta med uppgifter i en bok. Det skulle inspirera henne och hon 

tror att även de som inte riktigt tycker att matte är lika kul som andra ämnen skulle vilja engagera 

sig mer då. 

 

 



20 

 

4.5.1 Analys av Lottas berättelse 

 

Tematisk analys av Kalles berättelse visas i Figur 6, teman som gick att se i Lottas berättelse var 

”Tydligt att se vem som är duktig och vem som inte är duktig”, ”Matematik som abstrakt ämne”, 

”Läraren spelar roll” och ”Matematikängslan”. Därefter görs en tolkning med hjälp av valda läran-

deteorier.  

 

FIGUR 6: TEMATISK ANALYS AV LOTTAS BERÄTTELSE 

 

Tolkning av tema: Tydligt vem som är duktig och vem som inte är duktig 

I tidigare berättelser har det beskrivits som positivt att det enbart finns ett rätt och ett fel. Lotta 

beskriver dock att hon uppfattar det som något negativt, då hon av erfarenhet tycker att det lättare 

bidrar till jämförelse elever i mellan. Det blir lättare att se vem som hade rätt och vem som hade 

fel, vilket då kan göra att positiv och negativ förstärkning också kan ske mellan elever i klassen.  

Utöver hennes erfarenheter om att det sker jämförelser i klassen är det oftast också de som kan 

som räcker upp handen och svarar, där de får förstärkning även av läraren genom bekräftelse på 

att de har rätt.  

Tolkning av tema: Matematik som abstrakt ämne 

Lotta beskriver att hon uppfattar läroboken som tråkig, hon har svårt att förstå syftet med uppgif-

terna i boken. Vilket kan förklaras enligt sociokulturell lärandeteori, där det måste ske ett samspel 

mellan vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp. Lottas erfarenheter av att läroboken är trå-

kig skulle kunna ses som om att det blir för mycket vetenskapliga begrepp och inte genom något 

samspel. Ännu ett exempel på att samspelet mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp inte fun-

gerar bra är att Lotta berättar att hon upplever att det är svårt att förstå varför man ska lära sig en 

Lottas berättelse 

Tydligt vem som är 
duktig och vem som inte 

är duktig

Det finns bara ett 
rätt, det andra är 

fel

Lätt att jämföra

Bara dom som kan vågar 
räcka upp handen

Matematik som abstrakt 
ämne

Läroboken är tråkig

Svårt att förstå syftet

Måste bli mer visuellt

Läraren spelar roll

Påverkar lärklimatet

Ämneskunskaper

Matematikängslan

Mår dåligt inför prov

Sover dåligt inför prov



21 

 

del saker enbart genom läroboken, men att när hon såg ett exempel från Wahlgrens Värld förstod 

hon vid vilka tillfällen det faktiskt var bra att kunna matematik.  

Tolkning av tema: Läraren spelar roll 

Lotta har erfarenhet av olika matematiklärare och har uppfattningen att det spelar stor roll vilken 

lärare man har. Hon beskriver en lärare hon haft som inte hade tillräckligt med ämneskunskaper, 

och som då inte kunde svara på frågorna. Det kan bero på att lärarens kunskapsnivå inte var till-

räckligt för att hjälpa elever som var på en nivå som närmade sig henne. Det bidrar enligt Lotta till 

att ens inställning till matematikämnet blir mer negativt.  

Däremot berättar Lotta även om en lärare som arbetade mycket med att det skulle vara ett tryggt 

lärandeklimat i klassrummet, där det var okej att svara fel. Vilket betyder att läraren också tänker 

på vilken typ av feedback och bekräftelse som ges när någon svarat rätt/fel på en fråga. Lotta be-

skriver att det bidrog till att hon upplevde matematikämnet mer positivt än med den andra läraren.   

Tolkning av tema: Matematikskräck 

Lotta beskriver jämförelsen inom ämnet och speciellt vid provtillfället som något väldigt jobbigt 

då hon både mår och sover dåligt inför prov. Prov och jämförelse förklaras bäst inom den behavi-

oristiska lärandeteorin, där bra resultat och rätt svar ger positiv förstärkning medan när man sva-

rat fel och man hör klasskamrater prata känner man sig dålig för man svarat fel och det bidrar till 

negativ förstärkning och negativa känslor för matematikämnet.  

5 Diskussion 

Syftet med den här undersökningen var bland annat att se om elevers minnen om sina erfarenheter 
av och uppfattningar om matematik går att tolka genom olika lärandeteorier, för att i elevernas 
berättelser förstå positiva och negativa ståndpunkter i relation till ämnet. Utifrån studiens fråge-
ställningar diskuteras i det här avsnittet resultatet tillsammans med tidigare forskning och teore-
tiska utgångspunkter. 

Hur har elevers minnen om sina erfarenheter av matematikundervisning bidragit 
till deras nuvarande uppfattningar om ämnet? 

Vad som framkommer ur berättelserna i resultatet är att minnen om erfarenheter som gör att ma-
tematiken uppfattas som ”jobbig” grundas ofta i att eleverna känner att de inte förstår en uppgift 
eller ett moment. Det visar sig dock att uppfattningen om att matematik känns ”jobbigt” inte alltid 
behöver bidra till att man skapar negativa känslor för matematik. För de elever som lyckas ta sig 
ur de låsningar som kan uppkomma när man inte förstår ett tal eller ett moment kan den positiva 
förstärkning som ges av att ha rätt ha större påverkan på ens uppfattning av matematikämnet än 
det negativa som låsningen ger. Matematik beskrivs istället som positivt när man kan lösa alla 
uppgifter och det flyter på. Elever som berättar att de även uppfattar matematiken som ett ämne 
där det är tydligt vilka som är bra, och är enligt flera elever de som räcker upp handen och svarar 
på lektionerna. Jämförelser sinsemellan inom matematikundervisningen upplevs av några elever 
vara vanligare än i andra ämnen, då det oftast finns ett rätt och ett fel svar. Läraren kan även bidra 
till att jämförelse sker i klassrummet, genom positiv förstärkning via beröm till de som räcker upp 
handen och svarar rätt, vilket andra i klassrummet då också kan jämföra sig med.  

I berättelserna framkommer också att läraren har stor betydelse, och enligt elevernas minnen om 
sina erfarenheter finns uppfattningen att läraren kan bidra till både positiva och negativa känslor 
för matematikämnet. Enligt Wester (2015) kan tidigare erfarenheter inom matematik sitta i och 
vara svåra att ändra på, vilket kan göra det svårt för kommande lärare att förändra dessa känslor 
med nya undervisningsmetoder.  Exempel från berättelserna som visar att läraren har påverkat 
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elevernas uppfattning om sig själva inom matematik är genom den positiva förstärkning som ele-
verna upplever att ”de smarta” eleverna får när de räcker upp handen, svarar rätt och svarar smart. 
Samtidigt som de smarta eleverna upplever den positiva förstärkningen blir det indirekt negativ 
förstärkning till de andra eleverna i klassrummet som inte räcker upp handen och inte kan svara 
på frågan som ställs. Enligt Samuelsson och Lawrot (2009) är det viktigt att känna att någon tror 
på en och ens förmåga att klara av matematik, vilket Petra-profilen upplever att läraren gör genom 
att placera henne med de starka eleverna längst bak i klassrummet eftersom läraren tror att de 
klarar av momentet utan att delta på lärarens genomgång. I Majas berättelse beskriver hon upple-
velsen av att läraren tycker att hon ska jobba i kapp hemifrån vilket kan tolkas som att läraren tror 
på hennes förmåga att klara av det hemifrån, medan Maja upplever det som jobbigt, att läraren 
inte bryr sig det påverkar hennes känslor för matematikämnet negativt. Det är också visat i tidigare 
studier att elevernas upplevelser av undervisning inte alltid är desamma som lärarens intentioner 
(Wester, 2015).  

I flera av berättelserna framkommer det att det är viktigt med matematik för framtiden, dels för 
att klara vardagslivet men också för att klara andra ämnen i skolan samt matematiken senare un-
der skoltiden.  Som beskrivits i tidigare forskning finns det flertalet studier som kommit fram till 
att det är viktigt att matematik sätts i ett sammanhang och där det finns koppling mellan matema-
tikämnet och det vardagliga livet (Peterson, 2011). Studier visar att det har positiv påverkan på 
elevers känslor för matematikämnet om de inte bara arbetar i läroboken (Samuelsson & Lawrot, 
2009) och att elever upplever att de inte känner att det finns något syfte med lärobokens uppgifter 
(Muhrman, 2016). Trots att det finns studier som visar på att det är viktigt med koppling till ma-
tematik i vardagen visar studien av Eriksson et al. (2018) att elever som fått undervisning med 
vardaglig koppling inte visar lika högt resultat på TIMSS-provet. Elever och lärares erfarenheter 
och uppfattningar om vad som är bäst för matematikundervisningen verkar då inte vara det bästa 
för resultatet i matematik. 

Att skapa motivation och intresse behöver inte alltid resultera i att prestera i test. Det borde hänga 
ihop, men det beror också på vad testet mäter. Om testet värderar ”utantill kunskaper” högt, då 
kanske vissa vardagsrelationer missgynnas, eller i alla fall inte når ända fram. I den här studien 
framkommer det genom Lottas berättelse att hon har svårt att se syftet i lärobokens uppgifter och 
att det gör att hon upplever matematik som tråkigt på grund av det. Det framkommer även i flera 
berättelser att samspelet mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp gör det möjligt att förstå 
syftet med matematik i skolan lättare men också att de förstår att de kan använda sig av de veten-
skapliga för att utvecklas i det vardagliga. Elever är olika, och erfarenheter av samma matematik-
undervisning kan bidra till att de upplever och känner olika för matematikämnet. I berättelserna 
finns det till exempel på elever som upplever positiva tankar för matematikämnet för att det är 
abstrakt eller att det finns tydliga rätt och fel, medan andra tycker att det bidrar till negativa käns-
lor för att det är lätt att känna att man är dålig och sämre än andra. Det blir därför en utmaning 
som lärare att få matematikämnet intressant och motiverande för att elevernas uppfattningar om 
matematik ska bli positiva samtidigt som matematikresultaten ska höjas, eftersom att de högre 
resultaten i TIMSS-testen enligt Erikson et al. (2018) inte kommer utav vardagskopplingen som 
visat sig i tidigare studier (Muhrman, 2016; Petersen, 2011; Röj-Lindberg, 2017; Samuelsson & 
Lawrot, 2009; Wester, 2015) vara positivt för elevers uppfattningar om matematikämnet.   

Hur kan elevers minne om erfarenheter förklaras enligt olika lärandeteorier? 

I analysen går det i flera fall att relatera berättelsernas teman till- och tolka dem genom fler än en 
lärandeteori, vilket inte är orimligt eftersom olika teorier kan förklara en bra inlärning. De olika 
teorierna kan också förklara hur det utvecklas positiva känslor till ett ämne samt förklara när det 
inte sker tillräckligt lärande. Det kan då skapa kunskapsluckor och utveckling av negativa känslor 
till ämnet.  

I Kalle och Elsas berättelser beskrivs det hur de själva arbetar och och tar sig vidare inom mate-
matik i samarbete med lärare eller annan vuxen, medan Maja och Petra även tog upp det samarbete 
som sker elev-elev, vilket de själva uppskattade och då går att förklara enligt sociokulturell läran-
deteori. Erfarenheter av samarbete i matematikundervisningen har visat sig ha positiv påverkan 
på elevernas uppfattning om matematikämnet (Röj-Lindberg, 2017) och är även erfarenheter som 
kommer fram som positiv påverkan för elevernas känslor för matematikämnet.  
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Även den kognitivistiska lärandeteorin finns det exempel på i flera av berättelserna, och då främst 
de negativa känslor som uppstår när växelverkan i adaptionsprocesserna inte fungerat, om man 
till exempel inte förstått ett moment och de svårigheter som uppstår när samma moment återkom-
mer senare i en svårare tappning. 

Berättelserna visar även tydligt att den förstärkning som sker i enlighet med den behavioristiska 
lärandeteorin till stor del finns närvarande inom matematikundervisningen. Dels genom återkopp-
ling från lärare, provresultat och möjligheten att lätt jämföra sig med andra elever. Det påverkar 
elevernas uppfattning till ämnet beroende på om det går bra eller dåligt, eftersom att det är så lätt 
att se om man fått rätt eller fel i sin beräkning. 

Det finns flera möjligheter till vidare forskning efter den här undersökningen. Det hade varit in-
tressant att studera den här undersökningen i en större kontext och även tagit in den kultursocio-
logiska aspekten i uppfattning om matematikämnet, för att även se hur olika kulturer påverkar 
elevers erfarenheter och uppfattningar om matematik. Det hade även varit intressant att studera 
läroböcker, då det från undersökningen och tidigare forskning framkom att det upplevdes som mer 
positivt att arbeta utanför läroböckerna än med läroböckerna då uppgifterna saknade syfte. Det 
hade också varit intressant att studera testerna TIMMS och PISA för att se om dess utformning är 
i förhållande till den svenska läroplanen i matematik. 

Avslutningsvis går det inte att dra några generella slutsatser på grund av undersökningens omfatt-
ning, men som oavsett om man är lärarstudent, nyexaminerad lärare eller verksam lärare kan man 
ta med sig hur olika elever kan uppfatta undervisningen och dess undervisningsmetoder. Det är 
därför viktigt att som lärare försöka lyssna på elevernas föreställningar för att utveckla undervis-
ningen så att eleverna känner sig delaktiga och förstår vilket syfte som matematikämnet har.  
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Bilaga 1. Blankett till Vårdnadshavare 

Hej! 

Jag heter Matilda Hektor och studerar till teknik-, matematik- och fysiklärare mot 

högstadiet. Nu går jag mitt femte och sista år på Kungliga Tekniska Högskolan och 

skriver nu mitt examensarbete. Jag skriver om elevers uppfattningar och erfaren-

heter om matematikundervisningen.  

Undersökningen kommer att ske genom individuella intervjuer, där eleven får svara 

på frågor kring sina uppfattningar erfarenheter om sin matematikundervisning. Till-

fället kommer att ljud-inspelas för att sedan kunna transkriberas och analyseras. Ele-

verna kommer att vara anonyma i mitt fortsatta arbete kring materialet och det är 

inget som kommer att bedömas av deras matematiklärare. Endast jag och min hand-

ledare kommer att ha tillgång till ljudinspelningen och den kommer att förstöras när 

arbetet är färdigt.  

Ni som föräldrar och/eller eleven själv kommer kunna dra sig ur undersökningen när 

som helst, och har även rättighet att när som helst få reda på hur jag har gått vidare 

med materialet.  

För att ert barn ska kunna ha möjlighet att delta i denna undersökning behöver jag 

ert medgivande 

Skriv därför under här nedan och skicka med ert barn till skolan igen. 

Har ni frågor får ni gärna höra av er till 

mhektor@kth.se 

Med vänliga hälsningar 

Matilda Hektor 

           Ja      Nej 

Jag ger mitt barn tillstånd att delta i undersökningen         □   □ 

 

 

X
Målsmans underskrift

mailto:mhektor@kth.se
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Kan du berätta lite om dig själv? 

- Vart har du gått i skolan 

- Hur trivs du i skolan 

- Hur trivs du i klassen? 

Vad tycker du om matte? 

 

Är matte viktigt att lära sig? 

- Varför? 

Tycker du att matte är svårare/lättare/lika än andra ämnen i skolan? 

- Har det alltid varit så? 

Känner du dig orolig för att kommande år och gymnasiet? 

 

Hur vet man att någon är duktig på matte? 

När tycker du att matte är roligt? 

- Hur känner du dig då? 

När tycker du att matte är jobbigt? 

- Hur känner du dig då? 

- Vad gör du då? 

Har du möjlighet att få hjälp med matte utanför skolan?  

- Använder du den hjälpen? 

Pratar du om matten utanför skolan någon gång? Kompisar, föräldrar osv? 

Hur har du upplevt matten under din skoltid? 

Vilken betydelse har läraren? 

Tycker du att matten har påverkat ditt liv på något sätt? 

Om du skulle kunna vrida tillbaka klockan, hade du gjort något annorlunda när det gäller matten? 

Övrigt 
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