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Abstrakt 
 
Syftet med undersökningen var framförallt att ge elever möjlighet att beskriva sina upp-
levelser av matematikundervisning och betygssättning i grundskolan. Vi ville också se 
vad som påverkar elevers intresse och motivation för att lära sig matematik. Eftersom 
både betyg och undervisning är något som ständigt debatteras i media samt att forskning 
inom området ofta utgår ur andra perspektiv valde vi att fokusera på eleven och elevens 
berättelse. Vi utgick från forskningsfrågorna: 

 Hur beskriver eleverna sina upplever av matematikbetygen och betygsättningen i 
grundskolan?   

 Hur beskriver eleverna vad som påverkat deras intresse och motivation för att lära 
sig matematikämnet?  

Eftersom det empiriska materialet samlats in genom öppna intervjuer med elever och 
bygger på deras berättelser, så valde vi att inspireras av den narrativa forskningsmetoden. 
Resultatet visar att betygen inte har så stor betydelse när det gäller motivation till att pre-
stera bättre. Elever som höjt sina betyg uttrycker i större utsträckning att de gillar pro-
blemlösning och de verkar mer medvetna om betygen än de som har som sänkt sina betyg. 
Det som har påverkat intresse och motivation är lärarens förhållningssätt, intresse och 
stöd från föräldrar och elevers förmåga att sätta upp mål och jobba mot dem.  
 

Nyckelord 
 
Betyg, motivation, ansträngning, matematikundervisning, uppfattningar, narrativ, Mönks 
Triadiska independenstriangel 
 

Tack 
 
Ett stort tack till de elever som deltagit i intervjuerna och på så sätt förmedlat sina upple-
velser och bidragit till vår empiri. Tack även till våra kurskamrater som bidragit till gi-
vande diskussioner och bra feed-back under arbetets gång. Vi vill också tacka vår hand-
ledare Oduor Olande för goda råd, tips och inspiration samt för ett gott samarbete.  
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1. Inledning 

 När människan lyckades skapa ett överflöd av mat så man inte längre be-
hövde använda all sin tid till jakt och samlande fick de tid över för tän-
kande och krig och det var då bl.a. de tre antika talsystemen från högkul-
turerna Maya, Babylonien och Egypten utvecklades.  

          (Jansson, 2006, s. 55)  

Matematik och det vi i dag kallar matematisk kunskap har utvecklats under flera tusen år 
och fortsätter utvecklas snabbt, mycket tack vare ny teknik som t.ex. datorer. I dagens 
samhälle behöver vi inte lägga tid på att skaffa föda. Har vi då tid för tänkande, eller vad 
fyller vi vår tid med idag? När det gäller att lära sig allt som krävs för att klara sig i dagens 
samhälle är det helt annorlunda, utom på en punkt, tänkandet, för att lära dig måste du ta 
dig tid att tänka och reflektera. Matematiken är viktig som tankeinstrument och ett red-
skap att använda både i samhälle och vardag, vilket får som konsekvens att matematiken 
är ett viktigt ämne för utbildning (Skolverket, 2003). Kursplanen för ämnet matematik 
inleds med att beskriva matematisk verksamhet som en kreativ, reflekterande och pro-
blemlösande aktivitet. Kopplingen till den samhälleliga, sociala och tekniska utveckl-
ingen betonas också (Skolverket, 2018). Undervisningen i matematik ska, enligt kurspla-
nen syfta till att eleverna kan formulera och lösa problem, reflektera över valda strategier 
och utveckla förmågan att argumentera logiskt.  Idag vet vi att matematiskt tänkande ut-
vecklas över lång tid. Det beskrivs som ett pussel av olika förmågor eller fallenheter och 
färdigheter som sammanbinds. För många blir matematiken obegriplig om den grundläg-
gande förståelsen saknas. Matematikämnet omfattar många delar som har betydelse när 
det gäller att utveckla förståelsen av den matematik som vi möter i samhället idag. Får 
barn och ungdomar tid och möjlighet att tänka, reflektera och smälta alla intryck som 
omger dem dagligen? Frågan är hur ungdomar idag upplever sin skolbakgrund i allmänhet 
men matematikundervisningen och matematiken som ämne, i synnerhet?    

I takt med de internationella mätningarnas genomslagskraft menar många att det bör stäl-
las högre krav på eleverna, och betyg och prov har blivit symboler för detta, (Löfgren och 
Prieto, 2017). Däremot ägnas elevernas perspektiv på prov och betyg mycket lite upp-
märksamhet. ”I den allmänna debatten, i de politiska reformerna och i forskning kring 
prov och betyg får eleverna – relativt sett – en mycket undanskymd plats”. (Löfgren och 
Prieto, 2017, s 13). Det finns forskning som visar att prov, tester och betyg kan trigga 
igång motivationen och viljan att prestera bra hos elever. Medan Lindahl m.fl. visar på 
att elever tappar självkänslan och ger upp, vid ett dåligt resultat (2015). Kunskaper om 
vilka effekter betyg, prov och bedömning har för lärandet men även för lärares arbete, har 
först på senare år växt fram i Sverige enligt Lindberg och Forsberg (2010). Betygens vara 
eller icke vara och hur ofta vi ska ha betygen har debatterats i Sverige under 2000-talet. 
Betygsforskare Klapp (2015) menar att lärandet hänger tätt ihop med självkänsla. Andra 
studier visar att elever tidigt bildar sig en uppfattning om sina förmågor och deras plasti-
citet och att betygen bidrar till att forma elevers uppfattning om sig själva och sin förmåga 
i jämförelse med kamraterna (Kärkkäinen, Räty och Kasanen, 2008).  
 
Det finns ett stort intresse av att förstå hur man kan förbättra inlärningsförlopp vilket är 
fullt förståeligt eftersom lärandet är knutet till våra uppfattningar om social och ekono-
misk utveckling. Både politiker, företagsledare, ekonomer och andra beslutsfattare menar 
att en välutbildad befolkning som kan konkurrera om kvalificerade arbeten, är en av de 
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centralaste förutsättningarna för ökat välstånd och höjd livskvalité (Säljö, 2000). Dessa 
frågor är behandlade inom inlärnings- och utvecklingspsykologi men även inom många 
andra områden. Lärarkåren vill att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att lära sig 
så mycket som möjligt så de är väl förberedda inför framtiden. Har vårt sätt att bedöma 
och betygssätta eleverna någon betydelse i sammanhanget? 
 
Genom att utgå från elevernas egna berättelser om hur de upplevt grundskolans matema-
tikundervisning och betyg i ämnet hoppas vi kunna hitta värden som kan vara av vikt för 
lärare som undervisar i matematik. Eleverna som vi kommer att intervjua är födda runt 
2000 (de så kallade ”milleniumbarnen”) och de når under detta kalenderår myndig ålder. 
Statistiken visar att tiden som de tillbringat inom barnomsorgen ökade från 66 % till 84 
% (Skolverket, jämförelsetal, 2017), vilket kan ha påverkat dessa elevers inställning till 
undervisning och lärande, möjligheter att tänka och reflektera. Eleverna i vår undersök-
ning var den första årskullen som fick betyg redan i årskurs sex. Vi tycker att matematik 
är ett så pass viktigt ämne att det är värt att fokusera på hur matematiken kan göras mer 
intressant och motiverande. Matematik är ett vackert språk! Dessutom har vi ett brinnande 
intresse av att ständigt utveckla vår undervisning för att så många elever som möjligt ska 
känna att matematiken utmanar dem i sitt tänkande och fångar deras engagemang. Vår 
intention är att eleverna under intervjuerna fritt ska förmedla sina upplevelser av grund-
skolans matematikundervisning. 
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2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att öka förståelsen för hur elever som slutat grundskolan uppfattat 
sina betyg och betygsättning. Framförallt vill vi undersöka betygets påverkan på elever-
nas intresse och motivation att vilja lära sig matematik, händelser som bidragit till att 
deras prestationer förändrats och då påverkat betyget. Det kan handla om både sociala 
och kognitiva faktorer.  
För att uppnå syftet formulerar vi följande frågeställningar:  

 Hur beskriver eleverna sina upplever av matematikbetygen och betygsättningen i 
grundskolan?   

 Hur beskriver eleverna vad som påverkat deras intresse och motivation för att 
lära sig matematikämnet?  
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3. Litteraturöverblick och teori 
 
Här kommer vi att precisera en överblick av tidigare forskning som anknyter till vår frå-
geställning. Till att börja med presenterar vi forskning som har med betyg och bedömning 
att göra. Därefter beskriver vi en modell av Mönks Triadiska Interdependensmodell ef-
tersom vi kommer att använda den för att få struktur i vårt arbete. Vi bygger vår narrativa 
studie med hjälp av vår modell av Mönks Triadiska Interdependensmodell.  
 
 
3.1 Betyg 
 
Betyg utgör en liten del av elevernas vardag samtidigt som de kan ha en långvarig effekt 
på elevernas relation till matematikämnet. I amerikansk kontext har Betts och Grogger 
(2003) undersökt betygens motiverande funktion och finner att högpresterande elever 
sporras av högre krav i betygssättningen men att detta inte är fallet för lågpresterande 
elever vars motivation istället tenderar att försämras när kraven höjs i betygsättningen. 
Lundahl (2017) jämfört betygens betydelse internationellt och han konstaterar att betygen 
utgör olika saker i olika länder. Han hittar skillnader som beror på kulturella och tradit-
ionella kännetecken hos utbildningssystemet men även betygens relation till det omgi-
vande samhället. Fortsättningsvis skriver han att det handlar om ”lärarnas bedömningar 
av elevernas kunskaper utifrån specifika mål” (Landahl & Lundahl, 2017, s 170). Han 
visar också att det inte finns något samband mellan bra resultat i PISA-undersökningen 
och att elever får betyg i tidiga årskurser. Hintsanen et al. (2012) var bland de första fors-
karna som kunde påvisa att elevers uthållighet och temperament spelar större roll för ele-
vers matematikbetyg än vad kognitiva förmågor och motivation gör. De menar att tem-
peramentet spelar roll på flera olika sätt, t.ex. så kan temperamentet bidra till att eleven 
lär sig använda vissa strategier som behövs inom matematiken eller kan det hjälpa till att 
eleven kan sitta stilla även om det är en högljudd miljö i klassrummet. Hintsanen et al. 
påpekar att i Finland är lärarna instruerade att utvärdera hur deras elever arbetar och re-
glerar sitt arbete, detta arbete är beroende av elevers temperament. De finska lärarna sätter 
även betyg på detta arbetssätt. Detta arbetssätt hjälper, enligt forskarna, eleverna att na-
turligt utveckla sin uthållighet, temperament. 
  
Ett betyg används som en bedömning av elevernas kunskaper vid en viss tid och inom ett 
visst område (Harlen, 2004). Både de nationella proven och betygen används också som 
ett mått på skolans resultat och när det gäller att göra nationella jämförelser. När man 
pratar om betyg så kommer man oundvikligen in på bedömning. För sex år sedan, 2012 
infördes betyg i årskurs sex och senare har det debatterats om ett införande av betyg även 
i årskurs fyra. Ingvars (2014) fick i uppdrag av regeringskansliet att utreda om det ska 
införas betyg från årskurs fyra vårterminen 2017. Han kom fram till att fördelarna vägde 
tungt i sitt förslag. Däremot har förslaget fortfarande inte antagits. Lindberg (2005) visar 
i en studie att svensk forskning kring bedömning länge var knuten till konstruktion av 
nationella prov. Kunskaper om vilka effekter betyg, prov och bedömning har för lärandet 
men även för lärares arbete, har först på senare år växt fram i Sverige enligt Lindberg och 
Forsberg (2010). I svensk skola har det medfört att matematiklärare har fortbildats, dels 
genom matematiklyftet men även genom andra centrala fortbildningar som genomsyrats 
av bedömning för lärande, eller formativ bedömning som det kallas. Kort kan det beskri-
vas som en bedömning med syfte att stödja och utveckla eleven i sin kunskapsutveckling. 
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Bedömningen ska ge både lärare och elev information om hur undervisningen kan anpas-
sas för att möta elevens lärandebehov (Hodgen och Williams). Många elever tappar mo-
tivationen på högstadiet, betygen blir sämre och det blir allt svårare att motivera eleverna 
på matematiklektionerna. Det är även svårt att motivera eleverna på gymnasiet, vilket får 
konsekvenser då matematik är ett ämne som kräver träning och tid av utövaren. Statistik 
på Skolverket (SIRIS) visar att många inte klarar målen i matematikkurserna (speciellt 
matematik 2A och 2B) och resultat på nationella prov är många gånger låga.  
 
Forskning har enligt Lundahl et al. (2015) länge visat att det finns samband mellan 
summativa bedömningar och vad elever lär sig och presterar. Detta kan beskrivas med 
två generella modeller. Det ena sättet går ut på att alla elever, oavsett förutsättningar, 
påverkas och blir motiverade att vilja lära sig mer och därmed prestera bättre. Det här 
sättet har främst utvecklats genom studier inom idrotts- och tävlingsområdet och den me-
nar att alla elever, oberoende av förmåga, kön, eller andra bakgrundsfaktorer, kommer att 
reagera på summativ bedömning som belöning eller bestraffning. Oavsett vilket sätt kom-
mer det att leda till ett positivt resultat. Om eleven får ett lägre betyg än förväntat, blir 
eleven ”bestraffad” vilket här tänks leda till att eleven blir mer motiverad och då kommer 
att prestera bättre. Däremot om betyget blir som väntat eller bättre än förväntat, blir eleven 
”belönad” viket gör eleven motiverad och det leder till en vilja att prestera bättre. I den 
andra modellen anses att elever påverkas olika, beroende av elevens förutsättningar och 
bakgrund. Här uttrycker man att återkoppling i form av betyg kan vara positivt eller ne-
gativt för eleven och kommer då att påverka elevens självkänsla, motivation och därmed 
prestationer och lärande. I den här förklaringsmodellen fokuserar man på de komplexa 
relationerna mellan bedömning, elevernas självkänsla (akademiska och sociala), motivat-
ion, lärande och prestation. Här är det elevens syn på sig själv som är i fokus, när det 
gäller att förklara misslyckanden i skolan. Detta medför att resurssvaga, lågpresterande 
elevers motivation, lärande och prestation påverkas negativt medan resursstarka och hög-
presterande elever inte påverkas negativt i samma utsträckning. (Lundahl et al. 2015) 
 
Magne (1998) skriver att ungefär vart sjunde skolbarn, flest pojkar, upplever skolmatema-
tiken som ett misslyckande. Lundahl et al. (2015) gjorde också en studie där de hävdar 
att yngre och lågpresterande elevers lärande och prestationer i högre grad påverkas nega-
tivt av betyg och summativ bedömning än vad fallet är för äldre och högpresterande ele-
ver. Klapp (2015) beskriver den pedagogiska modellen av hur betyg påverkar elevers 
lärande och prestationer som nära sammankopplade med vad eleven anser om sig själv 
som en kunnig och lärande person. Hon beskriver att elever har en uppsättning resurser 
med sig i form av förmåga, självkänsla och kunnande inom olika områden, både sociala 
och akademiska. Individen vill behålla, skydda och utveckla resurserna, alla vill lyckas 
både i livet i stort och i skolan. Om elevens resurser hotas av till exempel dåliga betyg så 
kan detta medföra att eleven förlorar resurser i ett ämne, till exempel självkänsla. Detta 
kan medföra emotionell stress som kan ha till följd att eleven utvecklar negativa strategier 
för lärande eftersom eleven vill undvika fler misslyckanden. Dessa strategier innebär en 
ytligt inställning till lärande och att eleven nedvärderar betydelsen av både sitt eget lä-
rande och skolan. Vidare menar Klapp att tidig betygssättning medför att lågpresterande 
elever, framförallt pojkar får sämre resultat och att dåliga betyg kan medföra att eleven 
nedvärderar betydelsen av sitt eget lärande och skolan (Klapp 2015).   
 
Psykologen Clefberg (2017) beskriver självkänsla som något som handlar om vilket värde 
man ger sig själv och det ska vara isolerat från hur bra man är på saker. När det inte går 
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bra så försämras självkänslan och när man klarar saker så stärks självkänslan. Hon be-
skriver också att en god självkänsla medför att man lättare kan hantera motgångar och 
kan se svårigheter som utmaningar. I skolans värld blir detta avgörande på många sätt. 
Elever med god självkänsla litar på sin egen förmåga. Det är de som vågar be om hjälp, 
vågar misslyckas och litar på sitt eget kunnande. Dessa elever kan stå upp för sin egna 
övertygelse och ändå acceptra att andra tycker annorlunda, de känner att de är accepterade 
och de litar på sitt eget omdöme. Elever med dålig självkänsla är känsliga för kritik och 
skyller gärna misstag på andra, de är missnöjda med sig själva. De undviker utmaningar 
och nya uppgifter samtidigt som de har bristande motivation och uthållighet. Ofta un-
derskattar dessa elever sin egen förmåga, samtidigt är de manipulerbara och lättpåverkade 
vilket gör att de lätt hänger på andra (Clefberg. 2017). 
 
3.2 Mönks Triadiska Interpendenstriangel 
 
Faktorer som kan påverka elevernas kunskapsutveckling och motivation grupperar vi i 
sociala och kognitiva faktorer. Dessa kan sammanfattas i Mönks Triadiska Interdepen-
densmodell (Mönks och Ypenburg, 2009). En individs begåvningsutveckling påverkas av 
både kognitiva och sociala faktorer. Dessa är i sin tur ömsesidigt beroende av varandra, 
interdependenta. Vi utgår från den modellen och hänvisar även till annan forskning som 
tar upp samma faktorer. Höga intellektuella förmågor ersätter vi med matematiska för-
mågor, för att passa bättre in i vår undersökning. Dessutom ersätter vi hög begåvning med 
begåvning. I modellen ser vi att det är begåvningen som utvecklas när de sociala och 
kognitiva faktorerna samverkar. Vid vår transkribering använder vi faktorerna skola, fa-
milj, vänner, motivation, förmågor/intellekt och kreativitet, eftersom vi anser att dessa 
faktorer påverkar elevers uppfattningar om matematikämnet. 
 

 
 

Fig 1. Vår modell av Möncks Triadiska Interdependensmodell (Mönks och Ypenburg, 2009). 
 
 

Modellen visar de två triaderna, de kognitiva förmågorna är illustrerade med cirklar, och 
de viktiga sociala faktorerna är illustrerade i den omgivande triangeln. Den gemensamma 
ytan där cirklarna skär varandra är det som gör att begåvningen utvecklas. Denna yta vill 
vi som lärare komma åt. Mönks och Ypenburg (2009) anser att det är följande sex fak-
torer, skola, familj, vänner, motivation, intellekt och kreativitet, som ska samspela på ett 
bra sätt för att begåvning ska kunna utvecklas och ge uttryck i särskilda prestationer. De 
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menar också att för att en elev ska kunna utvecklas i skolan så behövs det en harmonisk 
sammanflätning av faktorerna i modellen. Det är även viktigt att det är ett dynamiskt 
samspel mellan de olika faktorerna, både sociala och kognitiva. Vi blir nyfikna på hur 
mycket de olika faktorerna påverkar elevers matematikinlärning och på vad eleverna 
själva säger att det är som får dem att uppskatta matematik.  
 
3.2.1 Sociala faktorer  
 
Mönks och Ypenburg (2009) förklarar sociala faktorer som ett gynnsamt samspel mellan 
individuella och sociala faktorer, där det inte finns något genetiskt avseende. Några såd-
ana faktorer kan vara politiskt influerade eller ekonomiska förutsättningar som kan på-
verka en individs färdigheter.  

Det innebär att ett gott socialt utbyte med framför allt familjen, skolan och vän-
nerna (egentligen bör man tala om ”peers”, eftersom en ”peer” är en person 
som befinner sig på samma utvecklingsnivå är oumbärligt för en sund utveckling. 
(Mönks och Ypenburg, 2009,  s. 27).  

De menar att en väl fungerande interaktion mellan person och miljö kan ge en tillräcklig 
social kompetens för att kunna ha en tillfredsställande kontakt med andra. Vygotskij me-
nade att lärande alltid sker i sociala sammanhang och ansåg att barn hade en inlärnings-
potential, dvs vad barn kan lära sig i samspel med andra. Det är barnets samspel med 
omgivningen som lägger grunden för barnutveckling hävdade Vygotskij. För att barnet 
ska utvecklas efter sin egen potential är det viktigt att de har ett samspel och samarbete 
med mer kompetenta personer (Bråten 1998). Vi vill betona vikten av att vara medveten 
om hur komplext människors lärande är. Hur människor lär och vad som egentligen är 
väsentligt att kunna, kan aldrig göras till en enkel fråga med ett enkelt svar. Det handlar 
inte bara om hur vi fungerar innanför pannbenet eller om hur vi ärvt vissa bra eller mindre 
bra egenskaper. Vi måste också räkna med hur vår omgivning ser ut, vilka resurser den 
erbjuder samt vilka krav som ställs. Samtidigt som vi är biologiska varelser, lever vi i en 
sociokulturell verklighet. Vi har tillgång till olika verktyg som kan ta oss mycket längre 
än vad våra biologiska förutsättningar tillåter (Säljö, 2000). 
 
3.2.1.1 Skola 
 
Läraren har en avgörande roll när det gäller att skapa variation och individualisering för 
att göra matematik tilltalande för eleverna (Thorén, 2009). Det gör läraren genom sin 
entusiasm, sitt intresse och engagemang för ämnet. Vidare tar de även upp att elevernas 
intresse för matematik börja minska efter årskurs fyra och ända upp till gymnasiet. Detta 
fenomen tar även Skolverket (2003) upp i sin rapport där de har studerat elevers lust att 
lära matematik. Där skriver de att många elever markant tappar intresset för matematik 
runt årskurs fyra/fem. Det kan även som lärare vara svårt att hinna med att hjälpa alla 
elever i en större klass. Detta gör att många elever får vänta en längre stund innan de får 
hjälp och då finns risken att eleverna tappar tilltron till sin egna förmåga och i längden 
kan det ha en negativ effekt på elevernas motovation (Thorén, 2009). I Sidenvalls (2015) 
avhandling lyfter han fram att det är viktigt att lärare och lärarstudenter får utbildning i 
hur man undervisar utifrån ett reformperspektiv i klassrummet. Med reformperspektiv 
menar Sidenvall att processen inom lärandet ska bli tydligare, lärarna ska tydligare lära 
ut förmågor till eleverna. Löwing (2004) skriver i sin avhandling att lärarutbildningen 
behöver innehålla hur man som ny lärare i praktisk undervisning kan möta olika elevers 
kunskapsbehov i relation till deras individuella förkunskaper. Klingberg (2016) skriver i 
sin bok om en studie av Carol Dweck där om jämförde två grupper med elever som övade 
på matematikuppgifter. Den ena gruppen fick höra att de var ”jätteduktiga” efter varje 
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lektion medan den andra gruppen fick höra att de skulle anstränga sig mer och göra fler 
uppgifter. Den senare gruppen var de elever som efter hand utvecklade sina matematik-
kunskaper medan den första gruppen oftare gav upp när det blev svårare problem. Skolan 
bör också förmedla en positiv människosyn och jobba med att stärka elevers självkänsla. 
Alla tycker att det är viktigt med en bra självkänsla men allt för sällan pratar vi om vad 
vi kan göra för att stärka den (Clefberg, 2017). 
 
3.2.1.2 Familj 
 
Många gånger sägs det att belöningar i form av pengar, från sin familj främjar elevernas 
inlärning, t.ex. referar Klingberg (2016) till en amerikansk studie som studerade mer än 
7000 elever från 3 olika städer i USA, som fick olika summor pengar om de läste en bok 
eller om de fick höga betyg. Studien höll på i tre år och resultatet var förvånande. ”Effek-
ten av finansiella belöningar för studenternas prestation är statistiskt sett 0 i varje stad.” 
(Klingberg, 2016, s. 111) 
 
I en studie som genomfördes av Al Juburi och Jönsson (2014) frågades personer mellan 
13 och 54 år bl.a. vilken attityd de har till skolämnet matematik. I undersökningen kom 
de bl.a. fram till att vårdnadshavares högsta utbildning är relativt obetydlig vad det gäller 
attityden till skolämnet matematik. Däremot skriver Thorén (2009) i sin intervjuserie med 
lärare som handlade om vilka faktorer i lärares förhållningssätt och undervisning de ansåg 
vara motiverande för sina elever att det visade sig att föräldrarnas erfarenheter och in-
ställning påverkar sina barn.  "Elevernas erfarenheter från hemmiljön, samt föräldrarnas 
möjlighet att hjälpa sina barn att lösa matematiska uppgifter på ett liknande sätt som i 
undervisningen är avgörande för barnens prestationer i skolan". (Bentley, 2011, s 41) 
 
 
3.2.1.3 Vänner 
 
Med vänner menar vi främst klasskamrater eftersom de påverkar en individs inlärnings-
klimat. Magne (1998) skriver att gruppdynamiken är viktig i inlärningshänseende, så till 
vida att gruppen tillsammans kan påverka varandra till att få förståelse för olika problem. 
De sociomatematiska normerna i ett klassrum påverkar elevers möjlighet till lärande (Si-
denvall, 2015). Normerna ser olika ut i olika klassrum. Sidenvall påpekar också att de 
sociomatematiska normerna kan ändras av läraren och på så sätt utmana eleverna mer i 
sin undervisning. Till exempel kan sociomatematiska normer handla om vilken sorts frå-
gor som ställs under lektionen och vilka typer av svar som förväntas, läraren skapar mil-
jöer där eleverna kan diskutera och argumentera i grupper eller i par. Han har även en 
vision som är att skolan i framtiden har en matematikundervisning som sker i resonerande 
klassrum där lärmiljön präglas av en undersökande undervisning. Eleverna arbetar i ett 
sådant klassrum med uppgifter som öppnas upp för samtal och problemlösning och att 
alla eleverna var och en känner ansvar för sitt lärande. Gärdenfors (2010) skriver också 
att vi behöver tillgången till andras tankar och känslor för att utvecklas. Detta får elever i 
klassrummet i form av andras känslor, uppmärksamhet, önskningar, avsikter och kun-
skap. Dessa förmågor utvecklar barns kunskaper. Han menar också att olika former av 
samarbeten, t.ex. rollekar gynnar lärandet. Mänskligheten har alltid varit beroende av sin 
omgivning för att kunna utvecklas. Som mindre barn hjälper leken till att utveckla sin 
metakognitiva förmåga. De blir medvetna om sina intressen och den medvetenheten ökar 
motivationen att lära mer. 
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3.2.2 Kognitiva faktorer 
 
De kognitiva faktorerna innefattar till stor del informationsbearbetningsprocesser som 
kan särskilja intellektuell begåvning utifrån hur man kan ta in och bearbeta information 
(Mönks och Ypenburg, 2009), dvs förmågan att lära sig. 
  
3.2.2.1 Motivation 
 
Motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar 
och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud 
taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. (NE). Mönks och Ypenburg 
(2009) tänker sig att motivation är förmågan att sätta upp långsiktiga mål och planer. 
Gärdenfors (2010) menar att den inre motivationen är medfödd och att den kan delas upp 
i tre huvudmotiv. Dessa är:  

 Nyfikenhet: Människans naturliga nyfikenhet är stark redan från födel-
sen.  

 Kompetens: Människans grundläggande intention är att vilja visa att man 
kan något eller klarar av något.  

 Ömsesidighet: Människan tycker om att uppnå mål tillsammans med 
andra.  
 

3.2.2.2 Motivation ur lärarperspektiv 
 
En studie Thorén (2007) som handlar om motivation för matematik visar på lärarens be-
tydelse. I studien beskriver lärare vilka faktorer i undervisningen som de anser viktiga för 
att motivera till lärande i matematik. De beskriver att en av de viktigaste faktorerna är att 
lärarna genom sitt förhållningssätt kan förmedla egen kunskap och entusiasm för ämnet 
till eleverna. Detta ligger sedan till grund för andra faktorer som att läraren kan variera 
undervisningen och anpassa kunskapsförmedlingen utifrån varje elevs enskilda behov. I 
sammanhanget kan det vara värdefullt att nämna faktorer som kan motverka lärares möj-
lighet att fokusera på de motivationshöjande faktorerna. Här nämns negativ inställning 
till matematik både från föräldrar och klasskamrater. Även grupptryck och för mycket 
skriftliga uträkningar nämns. Hon påpekar också att för stora klasser, över 26 elever, som 
naturligtvis ger kortare tid till varje enskild elev, minskar möjligheten för lärare att bed-
riva en motivationsstimulerande undervisning (Thorén, 2007). Även i Skolverkets rapport 
menar lärare att stora elevgrupper medför att vissa undervisningsmetoder blir alltför be-
tungande och stökiga (Skolverket, 2003). Det är viktigt att läraren är lyhörd för elevens 
erfarenheter och upplevelser av matematiken vilket beskrivs av författaren som ”Läraren 
– spindeln i nätet” (Thorén, 2009). J. Skott (2004), ger exempel på att läraren måste in-
neha bredare perspektiv i ett klassrum, såsom att relatera uppgifter till elevens vardag 
men samtidigt ge bredare pedagogiska perspektiv. Det är ett alternerande mellan en un-
derlättning av matematiskt lärande och en strävan efter bredare mål för eleven (Skott, J.,  
2004). Detta förhållningssätt behöver implementeras i den didaktiska litteraturen men 
även i  lärarutbildningen menar J. Skott. 
 
3.2.2.3 Motivation ur elevperspektiv 
 
Forskningsresultat visar på att elevers syn på sig själva, sin omgivning men även på vad 
som krävs för att prestera i skolan kan påverka deras motivation. Det finns ett intresse för 
att studera och förstå vilka processer som leder till starkare motivation och lärande i sko-
lan (Hannula, 2012). 
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”Tron på den egna förmågan är väldigt viktig för både lärande och fort-
satt motivation” (Thorén, 2009, s. 61).  

På frågan om vad som påverkar motivationen eller viljan att lära sig svarar elever, obero-
ende av ålder, att de vill känna att de kan och förstår samt att man lär sig och att man 
lyckas (Skolverket, 2003). Då är det viktigt med uppgifter på rätt nivå som ger eleverna 
en lagom utmaning och en chans att lyckas. Omvänt gäller, för svåra uppgifter leder till 
ett ständigt misslyckande och en förlorad motivation. Magne (1998) menar att elevers 
motivation och känslomässiga reaktioner påverkar elevers matematikkunskaper men även 
deras sociala, psykiska och fysiska status. Både forskare och utövare inom svensk skola 
rapporterar om problem med elevers motivation och vilja att lära. I en facktidskrift besk-
rivs ”the dead looks on pupils faces” (Szlarski, 2011, s 43) eller som vi skulle säga ”den 
tomma blicken” som man som lärare kan se hos elever som är totalt ointresserade, vilket 
i sin tur kan ha olika orsaker. Szlarski har gjort en undersökning om elevers upplevelser 
av att vara motiverade att lära i skolan. Han skriver att faktorer som påverkar motivat-
ionen är self-regulation och self-efficacy eller på svenska självreglering och självför-
måga. Självreglering beskriver han som en metakognitiv process där man sätter upp mål 
för sig själv (Szlarski, 2011). Självförmåga kan beskrivas som upplevd egen förmåga att 
hantera viss situation eller händelse (Psykologiguiden.se, 2018). När man tittar på moti-
vation för lärande tar man även in aspekter kring elevers socioemotionella kompetenser 
för att se hur dessa påverkar motivation och prestationer. Det är också så att elevers pre-
stationer påverkar motivationen (Vetenskapsrådet, 2015). Det är olika saker som driver 
elevers motivation. Allt från elevers personliga mål och intressen till belöningar av di-
verse slag. Skolans miljö är också en motivationsfaktor. Hannula (2012) skriver att ele-
vers kognitiva och sociala förmågor är knutna till varandra i olika kombinationer från 
elev till elev och att det är en utmaning för lärarkåren att fånga upp alla elever. 
 
Klingberg (2016) tar i sin bok upp psykologen Jacquelynne Eccles som har tagit fram en 
formel som ”beskriver ansträngning som en produkt av hur mycket man värderar en be-
löning och hur sannolikt man tror det är att man ska lyckas erövra belöningen.” (s. 111-
112). Med detta menar hon att elever som själva bedömer att sannolikheten att höja sina 
betyg är minimal så kommer eleven inte att anstänga sig oavsett eventuell belöning. 
Eccles (2009) skriver att en individs självuppfattning har stor påverkan på motivationen 
till inlärning men att även elevens upplevda utdelning, värde, av det man ska lära in på-
verkan ansträningen. I skolan, däremot, är inte belöningen omedelbar utan en produkt av 
lång tids ansträngning. Klingberg (2016) refererar till en PISA-studie som visar elevers 
inre motivation. Den visar att i varje deltagande land så är de barn som presterar bättre 
också mer motiverade. De barnen drivs av sin inre motivation, däremot räcker det inte 
alltid med en inre motivation utan det krävs något extra. Detta har även Hattie (2012) 
tagit upp. Han menar att det behövs en kombination av inre och yttre motivation men att 
det är den inre motivationen som ger störst inlärningsvinster. Magne (1998) skriver också 
att ansträngning är en strävan att nå motivationens syfte. 
 
Lundgren och Lökholm (2006) gör en liknelse mellan motivation och en framåtåkande 
bil. ”Startnyckeln måste vridas om för att ”aktivera” färden. Ratten måste vridas för att 
”guida” bilen i önskad riktning. Slutligen måste vi trycka ner gaspedalen för att ”bibe-
hålla” farten” (sid 45). 
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3.2.3 Matematiska förmågor, intellekt 
 
Förmågor definieras som en persons individuella psykologiska egenskaper som är gynn-
samma för att snabbt och enkelt behärska en aktivitet. Det krävs inte bara ett utan flera 
karaktärsdrag för att klara en aktivitet som till exempel inställning, uppfattning, socialt 
liv men även kunskaper och färdigheter. För att klara en matematisk aktivitet krävs också 
en aktiv och positiv inställning och ett intresse för matematik. Andra egenskaper som 
anses viktiga i sammanhanget är flit, självdisciplin, stimulans, koncentration samt kun-
skaper och färdigheter (Hjertman, 2010). Krutetskii (1976) som ofta nämns i forsknings-
sammanhang när det handlar om matematisk förmåga, menar att alla normala friska barn 
har inslag av matematisk förmåga. Han anser också att det finns en medfödd tendens med 
betydelse för utvecklingen av matematiska förmågor. Genom att visa vilket kunnande 
som uppskattas, till exempel om det är viktigt med matematik så uppmuntras barn att lösa 
problem (Skolverket 2018).  
 
I en omfattande studie gjord på enäggstvillingar visar det sig att de genetiska anlagen för 
skolmatematikprestationer är drygt 65 %. Siffran är ungefär densamma för matematik-
prestation i allmänhet som för matematiksvårigheter. Den visar också att hemmiljön inte 
spelar så stor roll som andra miljöfaktorer (Kovas, 2004). 
 
Klingberg introducerar begreppet ”grit” i Sverige. Med det menar han att med lite ”jävlar 
anamma, kämparanda” så kan man utveckla sina förmågor. Han introducerar en förkla-
ring som kommer från Angela Duckwoth, en psykolog i Philadelphia, som visar varför 
grit spelar så stor roll. Förklaringen är, enligt henne, att elever som anstränger sig och 
övar mer kommer att nå större framgång. Duckworth säger att man inte kan träna upp grit 
utan vissa faktorer hör ihop med grit, såsom intresse, träning, mål och hopp. Det är fort-
farande ett nytt begrepp och man vet inte i vilken grad det är ett bestående personlighets-
drag eller hur mycket det påverkas av kultur, aktiviteter och uppfostran (Klingberg 2016).  
 
3.2.4 Kreativitet 
 
Mönks och Ypenburg (2009) beskriver förmågan att lösa problem på ett originellt sätt 
och att finna spännande problem i sin omgivning som kreativitet. Även förmågan till 
självständigt och produktivt tänkande och förmågan att spåra upp problem har med krea-
tivitet att göra. Enligt Mönks och Ypenburg kan kreativitet vara ett viktigt tecken på möj-
lig hög begåvning, det omvända gäller inte. De anser också att kreativiteten alltid ska ses 
i relation till ett bestämt prestationsområde. Ett sätt att utmana elevers kreativitet är att 
använda sig av variation. Olteanu (2016) skriver att användning av variationsteorin kan 
ge ytterligare en dimension till lärandet. 
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4 Metodologiska överväganden 
 
Vi kommer att söka svar på våra frågeställningar genom att intervjua elever. Eftersom 
frågorna bygger på att eleverna ska komma ihåg och berätta om sin syn och sina upple-
velser så har vi valt att inspireras av en narrativ forskningsansats. Narrativt inriktad forsk-
ning har ambitionen att låta själva berättelsen i sig utgöra en slags teoretisk grundsten. 
Det är ett relativt ungt forskningsperspektiv med ett fokus på själva analysen av berättel-
sen (Bryman, 2008). Från början användes narrativ forskning till att tolkning av livsbe-
rättelser. Dessa livsberättelser var ursprungligen i form av ostrukturerade intervjuer som 
omfattar en människas hela liv. Efter hand så har den narrativa forskningen även använts 
till tolkning av andra typer av berättelser såsom beskrivning av olika händelser i infor-
manternas liv (Bryman, 2008). I följande kapitel beskriver vi narrativ forskning och dess 
koppling till hermeneutiken. Därefter redogörs för vårt urval, datainsamlingsmetod och 
etiska ställningstaganden. 
 
4.1 Narrativ forskning  
 
Den narrativa forskningen kan man dela in i tre faser där den första fasen är själva inter-
vjuerna, fältupplevelsen. Efter det går man in i den andra fasen som innebär att forskaren 
skriver ner sina fältupplevelser i form av en fälttext. Denna fälttext innehåller en personlig 
tolkning av intervjuerna och forskaren väljer vilket fokusområde studien ska ha. Den 
tredje och sista fasen innebär att forskaren skriver om sin fälttext till en forskartext. 
Forskartexten ska framhäva ett mönster som svarar mot undersökningens syfte. Den fram-
skrivna texten blir en abstraherad text som ger en önskad kombination av narrativ och 
traditionell vetenskaplig forskning (Pedagogiska fakulteten, Åbo, 2018). 

 
Som vi har nämnt tidigare så beskriver Bryman (2008)  narrativ studie på ett sätt som 
också passar vår uppsats, han menar att fokus flyttas från ”Vad hände egentligen?” till 
”Hur skapar människor mening i det som hände?” Bryman framhåller också att narrativ 
studie innebär en sensitivitet för kopplingar mellan människors beskrivningar av sitt för-
flutna, människors upplevelse av sin roll i det som skett och sammanhangets betydelse av 
detta. Precis som Johansson (1999) skriver i sin avhandling så utgår vi från berättelsen, 
fenomenet, som kommer fram i elevernas berättelser.  
 
C. Skott (2004) skriver att narrativ forsknings viktigaste drivkraft är att tolka för att förså, 
dvs. transkriberingen från tal till text är en del av tolkningen. Elevernas berättelser skrivs 
ner och lyfts då ur sitt sammanhang, där de blev till, vilket har betydelse för den lärdom 
som erbjuds. I narrativ analys och tolkning utgår en kritisk granskning från bedömning 
av trovärdighet, sammanhang och mening (C. Skott, 2004). Våra metodologiska aspekter 
bygger på kvalitativa intervjuer som bör vara öppna och ostrukturerade. Vi förbereder oss 
på bästa sätt genom att ha öppna frågor och följdfrågor i beredskap. Det som påverkar är 
hur stort utrymme forskaren ger intervjupersonen, så att personen får möjlighet att berätta 
om fenomenet som är i fokus för studien skriver Johansson i sin avhandling som handlar 
om narrativ forskning (Johansson, 1999). Troligen kommer eleverna att komma ihåg 
olika mycket men de har också olika förutsättningar att berätta om sina upplevelser. I 
vissa fall kanske vi måste hjälpa till med följdfrågor så berättandet kommer igång. I sin 
studie menar Johansson (1999) att intervjuerna bygger på ett samspel mellan den som 
ställer frågorna och urvalet hos det som intervjupersonen själv berättar. Det är även ett 
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samspel mellan intervjupersonen själv och dennes kulturbundna underliggande struk-
turer. Vidare beskriver Johansson att det narrativa materialet d.v.s. berättelsen kan, precis 
som verkligheten, läsas, analyseras och förstås på många olika sätt. Vi väljer att analysera 
elevernas berättelser med hjälp av vår modell av Möncks triangel för att vi vill hitta en 
struktur i redovisningen av resultatet. Det narrativa forskningsperspektivet antar alltså en 
tolkande utgångspunkt. Detta ger uttryck åt berättelsens stora betydelse och vidden av 
forskares tolkningsmöjligheter och inte något som ska ses som ett dåligt forskningsresul-
tat. 
 
"Den centrala idé som ligger till grund för hermeneutiken är att den forskare som analy-
serar en text ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovs-
man haft" Bryman (2008, s. 507). I vårt fall avser vi med text den transkriberingstext vi 
har fått fram genom intervjuerna. C. Skott (2004) skriver att sättet att förstå helheten kal-
las hermeneutiskt inriktad forskning. I hermeneutisk forskning anses att man inte kommer 
fram till sanningen genom observation utan verkligheten visar sig som förståelse. San-
ningen ses alltså som en process, den kan visa sig i en gränslöshet av tolkningar. ”Att 
forska kring berättande och berättelser innebär då att förståelse utgår från människans 
förmedling av sin erfarenhet” (C. Skott, 2004, s. 130). Hermeneutiken är alltså en tolk-
ningsteori som undersöker förståelsen av vad berättelsen betyder i olika sammanhang 
enligt C. Skott (2004).  Fejes och Thornberg (2015) beskriver att det inte finns någon 
generell arbetsgång när det gäller analysprocessen inom hermeneutisk forskning eftersom 
man som forskare kan välja olika angreppssätt för att förstå och tolka sitt material. Detta 
gör att man måste läsa hela berättelserna flera gånger och samtidigt lägga sina egna för-
domar åt sidan (Fejes & Thornberg, 2015). 
 
I narrativ forskning bör man sträva efter en trovärdighet som skapas genom meningsfulla 
tolkningar med inre sammanhang och en frånvaro av motsägelser mellan delarna och hel-
heten. Man bör också sträva efter en giltighet som bedöms från hur det man undersöker 
förhåller sig till syftet. Det heuristiska värdet (ny kunskap) kan ses utifrån hur texten får 
läsaren att se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt (C. Skott, 2004). ”Intersubjek-
tiviteten – förståelsen mellan berättare och lyssnare, forskare och läsare – utgör den 
särskilda kraft som skapar ny kunskap i narrativ forskning” (C. Skott, 2004, s 213). Ef-
tersom vi har utgått från öppna intervjuer så har den hermeneutika analysen betydelse för 
vårt arbete. I bilaga 3 redovisas dessa citat i kortfattad form. Vi tog oss friheten att ta ut 
nyckelorden ur citaten så att det skulle bli mer överskådligt och lättare att se eventuella 
sammanhang. Den hermeneutiska tolkningsprocessen är öppen för att kunna generera nya 
insikter och kunskaper. I hermeneutiken blir också diskursen viktig eftersom den är en 
händelse i nuet medan det skrivna ordet ökar förutsättningarna för ett kritiskt medven-
tande (C. Skott, 2004). C. Skott menar också att diskursen och tolkningen av lyssnaren 
gör att det blir lättare att reflektera över det som sagts. ”Man kan se hermeneutikens upp-
gift som att klargöra förståelsen som en delaktighet i en gemensam mening” (C. Skott, 
2004, s 68). Det finns olika sätt att analysera berättelser enligt Frejes och Thornberg 
(2015). Intervjun, konstruktionen av berättelsen och transkriberingen samt analysen är 
sammankopplade. En detaljerad transkribering är endast nödvändig om vi är intresserade 
av hur intervjupersonerna använder språket. Berättelserna kommer inte att vara intervju-
personernas rakt av, utan våra berättelser och tolkningar av intervjupersonernas berättel-
ser. Vi kommer att leta efter gemensamma drag och sammanställa resultatet i teman som 
utgår från en modell av Mönks Triadiska Interdependensmodell. 
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4.2 Urval 
 

Vi utgår från elever som bedrivit sin grundskoleutbildning i en liten kommun i sydöstra 
Sverige. I kommunen finns det två högstadieskolor och vårt urval består av samtliga ele-
ver som slutade årskurs nio våren 2016. Vi söker sedan elever vars betyg i matematik har 
förändrats från årskurs sex till årskurs nio, för att bjuda in till en intervju. Vi valde att inte 
ta med elever som hade F i nian, då återstod drygt 20 möjliga elever. Av praktiska skäl 
valde vi bort de elever som inte gick kvar i kommunen.  Då återstod det tolv elever som 
antingen hade högre eller lägre betyg i årskurs nio jämfört med i årskurs sex. Helst ville 
vi att eleverna kom från olika skolor och olika klasser så att vi inte råkade komma in på 
en viss lärares påverkan på undervisningen. Vi skickade en förfrågan om vi fick intervjua 
eleverna via mail och uppmanade dem att svara oss via sms eller mail. Först var det bara 
ett fåtal som svarade men efter påminnelse svarade ytterligare några elever. Till slut ge-
nomförde vi intervjuer med sex elever. (Bilaga 2)  
 

4.3 Datainsamlingsmetod  
 

I vår kvalitativa studie är vi intresserade av elevers berättelser och därför väljer vi att 
samla in data genom intervjuer. Intervjusituationen är inte ett samtal på lika vilkor utan 
som forskare är vi medskapare till det samtal som utvecklas skriver Fejes och Thornberg 
(2015). De påpekar också vikten av att vara medveten om på vilket sätt vi som genomför 
studien kan påverka och vara delaktiga i samtalet under intervjun. Är det så att vi bidrar 
med egna åsikter eller håller vi oss till de frågeställningar som vi planerat? Vilken typ av 
följdfrågor ställer vi och så vidare. Att vi är medvetna om hur detta kan påverka hur 
berättelsen tar form känns viktigt. Detta inbegriper ingalunda att det som kommer upp 
inte är värt något men det är av betydelse att vara medveten om, samt att klargöra under 
vilka förutsättningar materialet kommer till. ”Reflexivitet och medvetenhet om en 
berättelses föränderliga karaktär är viktig, och därmed också reflexivitet kring 
forskarens roll”. (Frejes & Thornberg. 2015, s.242) I den skriftliga förfrågan som 
eleverna fick upplyste vi om att intervjun kommer att handla om hur de upplevt sin 
matematikundervisning samt att de är utvalda på grund av att deras matematikbetyg har 
förändrats mellan årskurs sex och nio. Efter överenskommelse med var och en av eleverna 
som tackade ja till att delta bokades tid och plats för intervju. Vid intervjutillfället fick 
respondenterna information om vad intervjun skulle handla om samt anledningen till 
varför de tillfrågats. Vi betonade att det var respondentens egna erfarenheter och 
upplevelser som var viktiga för oss samt att det inte fanns något rätt eller fel. En av oss 
(Cecilia) genomförde intervjuerna medan den andra (Gunnel) fanns med via skype på 
datorn. Cecilias roll blev att styra intervjun medan Gunnel lyssnade, observerade och 
gjorde eventuella stödanteckningar. Intervjuerna spelades in audiotivt för att sedan 
transkriberas. Respondenterna informerades även om att intervjun spelades in och skulle 
transkriberas och arbetas igenom men att de kommer att vara anonyma och att 
avidentifiering sker under arbetets gång.  
 
Det blev till slut sex intervjuer med tre pojkar och tre flickor. Varje intervju tog mellan 
25 minuter och 40 minuter. Våra frågor var förberedda med som vi såg det ”öppna frågor” 
för att ge eleverna möjlighet att komma ihåg och kunna förmedla sina minnen (Bilaga 2). 
Frejes och Thornberg (2015) rekomenderar att man ska förbereda frågor som man är 
intresserad av att få svar på men att man ska låta intervjupersonen prata förhållandevis 
fritt och följa upp med frågor efterhand. Att hålla i intervjuer är inte helt lätt, dels 
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utvecklas samtalen helt olika beroende på vad eleverna minns och hur deras upplevelser 
påverkat deras minnen och dels är vissa mer fåordiga och har svårt att berätta muntligt. 
Mötet med varje elev blir unikt.  
 
 
 
4.4 Etiska ställningstaganden 

 
Vi har valt att följa Vetenskapsrådets (2011), som även Bryman (2008) tar upp, fyra 
etiska principer i vårt arbete, dessa principer innefattar informations-, samtyckes-, kon-
fidentialitets- och nyttjandekrav.  
Informationskravet har vi uppfyllt genom att vi har skickat ut en skriftlig förfrågan till de 
elever som vi vill intervjua (Bilaga 1). Då eleverna är i gymnasieåldern behöver vi inte 
informera vårdnadshavarna utan förfrågan gick direkt till eleven. Några informanter fick 
förfrågan via mail, några via Messenger och några i tryckt form. Anledningen till att vi 
delade ut förfrågan på så många olika sätt berodde på att alla eleverna inte hade en aktiv 
skolmail och i något fall studerade de på annan ort. De elever som vi inte kunde nå via 
digitala verktyg skickade vi hem en papperskopia till. I förfrågan stod det vilket syfte vi 
hade med intervjuerna och att de fick ta ett aktivt val till intervju eller inte. I och med 
detta så uppfyllde vi även samtyckeskravet. Vi lämnade ut våra mailadresser och mobil-
nummer och satte ett slutdatum när informanterna var tvungna att svara. Vi hade en del 
problem med att få svar från en del av de tillfrågade och vi var tvungna att påminna dem. 
Till slut hade vi fått ett positivt svar från hälften av de elever som fått en förfrågan. När 
vi inledde intervjuerna var vi noga med att informera eleverna om att de fick avbryta 
intervjun när de ville. Informanterna upplystes också om att vi spelade in intervjun, men 
att ingen utom vi skulle lyssna på den och att informationen inte skulle spridas vidare. 
 
Konfidentialitetskravet uppfyllde vi genom att informera om att vi avidentifierar inter-
vjuerna, vilket vi gjorde direkt när vi transkriberade intervjuerna. Detta gjorde vi genom 
att ordagrant skriva ner det som sas under intervjuerna. Vi gjorde även en uppdelning av 
citat under rubrikerna i Mönks Triadiska Interdependensmodell. Dessa citat särskilde vi 
med nummer ett till sex, numrena kan inte kopplas samman med informantens person-
uppgifter (Tabell 1 och Bilaga 3). Nyttjandekravet uppfyller vi genom att vi inte delger 
vårt material till någon annan. 
 
Ett etiskt dilemma som uppkom var att följdfrågorna till informanterna inte blev identiska 
i intervjuerna. Detta berodde på hur eleven svarade och vad en naturlig följdfråga kunde 
bli. Frågorna höll vi öppna så att vi inte styrde elevernas svar. Vår analys av detta dilemma 
kom vi fram till att de frågor vi ställde hade samma innehåll men lite annorlunda formu-
lerade. 
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5 Resultat  
 
I det här avsnittet, resultat, kommer vi att redovisa elevernas svar under våra intervjuer. 
Vi kommer att dela upp svaren från varje elev för sig eftersom vi tycker att det bättre 
återspeglar vad eleven har sagt. Som vi skrev ovan så delade vi in våra informanters citat 
i rubrikerna från Mönks Triadiska Interdependensmodell och utgick från detta när vi bör-
jade analysera det material som finns. Vi har gett eleverna som vi intervjuade fingerade 
namn enligt nedan. Så här såg elevernas betyg ut i årskurs sex respektive årskurs nio: 
 
 
Fingerat namn Informant/ Elev Betyg åk 6 Betyg åk 9 
Anna 1 B A 
Bertil 2 D B 
Ceasar 3 F C 
Doris 4 B E 
Emma 5 A C 
Fredrik 6 B E 

 
Tabell 1 Översikt över elevernas betyg i årskurs sex och nio 
 
 

5.1 Anna 
 

Skolfaktorn 
Skolan var kul och enkel i låg- och mellanstadiet. Jag var ganska duktig, hade gjort en 
del innan hemma.Vi hade inga genomgångar på låg och mellan. På högstadiet hade vi 
genomgångar nästan varje lektion. Vi hade en klassföreståndare som gav oss problem 
och hetsade oss att bli bättre. 
 
Familj 
Min pappa gick teknisk och dom blev ju glada när man kom med ett tal så dom fick hjälpa 
till. Pappa blir väldigt inbiten i problemlösning, det slutade med att pappa satt kvar långt 
efter jag gett upp.  
 
Vänner 
Vi hade lite tävlingar i matteboken kommer jag ihåg. Vem som blev klar först och så. 
Klassen hetsade varandra och vi jagade upp varandra.  
 
Motivation 
Jag vill lära mig så mycket som möjligt. Man vill hela tiden förbättras, nå högre mål. Jag 
försöker förstå och faktiskt hänga med lite mer, känner mig närmare vuxennivå. Man 
ansträngde sig mer.  
 
Förmågor 
Jag har alltid gillat matte. När det är något man inte förstår är det inte lika roligt. När 
man väl knäcker den där nöten är det väldigt roligt faktiskt. Jag tror att det är den där 
belöningen man får, påslaget i hjärnan. Att man såg att det här kunde jag inte förut men 
det kan jag nu. Man ville bli bättre hela tiden. 
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Kreativitet 
Vi hade en del problemlösning hemma. 
 
5.2 Bertil 

 
Skolfaktorn 
Jag kom till Sverige i trean och tyckte att matten var alldeles för enkel här så det blev 
inte kul. I åttan bestämde jag mig för att lägga tid på matematiken och plugga. Jag gillar 
matte eftersom man får tänka mycket, det är logiskt speciellt algebra och problemlösning.   
 
 
Familj 
Jag har fått stöttning hemma med läxor och så. 
 
Vänner 
Bertil nämner ingenting under den här faktorn. 
 
Motivation 
Jag gillar matematik och det är så logiskt. Jag ställer upp mina egna mål. Jag tycker att 
utbildning är viktigt och vill läsa vidare 
 
Förmågor 
Jag bestämde mig för att lägga tid och plugga genom att lyssna på lektionerna och jobba 
mer fokuserad.  
 
Kreativitet 
Jag tycker att matematik är logiskt och det gör att det blir roligt. 

 
5.3 Ceasar 

 
Skolfaktorn 
Jag var aldrig intresserad av matte, vad behövde man det till? Om jag inte brydde mig 
så gjorde jag det bara inte, det var därför jag fick underkänt. Att jag vägrade helt enkelt 
göra det, varför skulle jag kunna det? Alla andra satt och räknade, sedan satt jag där och 
slappade. Jag minns att jag hade personer som kallades efterföljare typ, och dom sa räk-
nar du minst tre tal på mattelektionen så, det var ju hur lite som helst, jag satt väl och 
gjorde någonting och sedan gick jag ifrån lektionen och protesterade, jag gick jämt. På 
högstadiet fick jag en fantastisk lärare som motiverade mig. Jag skrev till honom på Mes-
senger om jag behövde hjälp. Jag behövde verkligen göra det, fastnar jag på ett tal så 
gillar jag inte att jobba vidare. Jag måste klara det. Talet måste göras klart. 
 
Familj 
Jag är uppvuxen i en familj som består av praktiker hela bunten. Det blir inte så mycket 
matte, det att med att få hjälp hemma, jag vet läxorna i ettan, vi har inte pratat om det 
hemma, jag har mest fått klara mig.  
 
Vänner 
Jag jämför mig med andra, behöver inte vara bäst men vill absolut inte vara dålig, me-
delmåtta ok. Jag stör mig på att någon är jättebra. 
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Motivation 
Jag själv tycker inte det är jättetråkigt, jag gillar att förstå det. Kan jag inte förstå det 
vill jag kolla in djupare liksom och hitta någon som förstår som verkligen kan förklara 
det. Såhär är det, liksom jag tycker alltid det är värt att veta saker. Jag vill veta för mitt 
intresse och för framtiden. Jag måste ha insett wow jag måste nog kunna det här. Det var 
väl mest kanske att jag bara började och att jag lyckades hitta något intresse i det. Det 
var inte så att jag tyckte att det började bli kul utan mer att jag kan ju ha nytta av det här. 
Sen på högstadiet måste man ju ha godkänt, till gymnasiet och så vidare. Det fick ju bara 
bli så. Vill inte känna mig dålig, men det är en drivkraft.  
 
 
 
Förmågor 
Förstår man inte är det bara att lära in det men det finns en logisk förklaring. Jag har ju 
alltid varit ett så kallat problembarn, jag liksom bara vägrade för att det här är inte kul 
och sedan när jag fått den inställningen så tänkte jag inte ändra på det. Enligt min klass-
föreståndare sa han att det var det största betygslyftet någonsin. Jag gick från knappt 
godkänt till att få A, B och C i nästan allting. Nu när jag tänker efter så var det i trean, 
då i trean kunder jag verkligen matte. Och då sa dom att dina svar kan man använda som 
facit. Jag fick väl för mig att det där mattesnillet från trean skulle komma tillbaks så jag 
gissa på att jag kunde mer än jag gissade på och då var det mest det att jag visade vad 
jag kunde.  
 
Kreativitet 
Då i åttan de momenten var jag inte så duktig på och sedan i nian så kämpade jag inte 
lika mycket heller. 
 
5.4 Doris 

 
Skolfaktorn 
I början ja då tyckte jag nog det var helt ok, det var enkla tal då så då kunde man tänka 
själv. Tyvärr hade jag nog behövt extra hjälp om man tittat tillbaka nu, och som jag kände 
då men det var väl så att jag blev alltid godkänd på proven. Så därför tyckte de att jag 
inte behövde någon hjälp så. Fick B i sexan, vi var en del som tyckte det var jobbigt, vi 
var några stycken. Vi fick gå ner och göra nationella provet, jag tror vi var två. Jag och 
en till fick göra nationella provet alltså jag har svårt att koncentrera mig ibland så då 
fick jag gå ner och sätta mig i ett rum med en lärare, kommer inte ihåg vem men det var 
någon. Så då tror jag att det hjälpte, sen tror jag att den läraren hjälpte oss lite mer. 
Både mamma och jag tyckte inte jag skulle ha B. Det blev mycket svårare på högstadiet, 
kunde inte alls mycket och lärarna vet jag inte, fick ingen hjälp, vad jag tycte själv då. 
Jag funkade inte så bra med min lärare och hon funkade inte bra med mig heller, så det 
är ju lite jobbigt när man känner att man inte vill fråga. Det var mitt fel med eller vad 
man ska säga. Jag kunde ha engagerat mig mer och tagit in informationen mer, alltså på 
genomgångarna och lyssnat mer på läraren. 
 
Familj 
Jag pluggar inte mycket hemma, det är svårt för ingen kan matte i min familj, ingen som 
kan hjälpa mig så… När matten blev svårare då blev det svårt för min mamma tyckte 
också det var jättesvårt. Så hon kunde inte hjälpa mig. Mamma tryckte på lite om ex-
trahjälp i skolan med det var så där.  
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Vänner 
Doris nämner inte att klasskamraterna påverkade hennes matematiklektioner. 
 
Motivation 
Det kan ju vara viktigt i vissa situationer om man ska räkna ut till exempel procent då 
måste man veta hur man ska lägga upp det och sådana grejer fast att man vet formlerna 
men inte hur man ska räkna ut det för det kan ju telefonen göra. Inom handel nu har vi 
massa procenträkning och om man ska räkna ut hur många varor det finns och beställ-
ningspunkter och sådana grejer. På det viset har man användning av det. Om någon vi-
sar att det var inte så bra, då blir jag eller då stänger jag av. Jag var inte så engagerad 
på lektionerna på högstadiet.   
 
Förmågor 
Jag förstår inte alla siffror det är för mycket siffror och olika grejer som man ska använda 
till olika saker. Jag får typ bara sitta och plugga på och försöka förstå och liksom älta 
det i huvudet, så annars förstår jag inte alls. Så att man har det i huvudet hela tiden och 
inte släpper det när man kommer hem och inte har matte typ. 
 
Kreativitet 
Jag får typ bara sitta och plugga på och försöka förstå och liksom älta det i huvudet, så 
annars förstår jag inte alls. 
  
5.5 Emma 

 
Skolfaktorn 
Inte mitt favoritämne om man säger så. Det har blivit svårare. Till årskurs sex var det 
roligt. Typ att det gick snabbt att lösa en uppgift. På högstadiet blev det svårare och det 
var inte lika roligt. För det första så tror jag att jag fick lite för högt betyg i sexan. Det 
kändes som om alla var rätt höga där. Det blev svårare att jag tyckte det var tråkigt då. 
Jag kanske inte pluggade så jättemycket på det hemma och sådär. Gjorde man en läxa så 
bara gjorde jag den snabbt. 
 
Familj 
Jag tror jag fick den hjälp jag behövde hemma, mest av min storebror 
 
Vänner 
Emma nämner inte att hon blev påverkad av klasskamraterna under matematiklektion-
erna. 
 
Motivation 
När jag sänkte mitt betyg så blev jag lite besviken men sen kändes det bra. Jag tänkte att 
C var ju ändå högt typ. Att jag inte ville sänka liksom…mer. Kunde försökt mer och frågat 
mer om hjälp. Använder inte matematik jätteofta.. Det är typ om man ska räkna ut nåt 
sånt där med procent. Det är väl det mesta man använder det. Typ mäta och sånt. 
 
Förmågor 
Försökte lyssna mycket på genomgångar. Kunde försökt mer och frågat mer om hjälp och 
sånt. 
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Intellekt 
Här är svaret likadant som under rubriken förmågor. 
 
5.6 Fredrik 

 
Skolfaktorn 
Det är kul, det är det ju om man får det lätt förklarat och så där…det är ju inte svårt. Det 
är väl…jag tycker det mesta är lätt i matten bara man får det rätt förklarat för sig. Jag 
hade svårt med gångertabellen och sånt. Men jag vet inte, jag räknar på fingrarna gång-
ertabellen… Ja, asså…jag tyckte inte det var kul i början men läraren var positiv och 
glad hela tiden. Sen om nån förde liv så då sa han ju liksom till han annars fick han eller 
den gå till en annan typ, mindre grupprum. Ja för om det blir för mycket liv blir det, jag 
lär mig inte. …lyssnar på det… Sen tror jag det var med för jag satt aldrig vid fönstret 
har jag för mig. Efter vi gjorde den där utredningen med dyslexi. Så då blev det att jag 
inte lyssnade från vägen. För annars kunde det se ut som jag lyssnade men jag satt och…. 
Läraren var ju glad och positiv mest. Han hade lite genomgång men han men han visade 
så fort men ändå enkelt. Då blev det att de inte var så långa så då tappade man inte fokus. 
Ja, dels var man ju lat men det var inte bara därför för läraren vi hade då han hade 
genomgångar jättelånga, så jag lyssnade inte typ, bara första tio minuterna men sen lyss-
nade inte jag. .. nån lektion hade han bara en genomgång, någongång ibland. Så då blev 
det att man lyssnade tio minuter i klass sedan gick man därifrån. För då orkade jag inte 
sitta där och lyssna. Ibland märkte han inte ens att man gick tror jag inte. Fast sen hade 
vi en extralärare där men hon var typ från Ryssland eller någonting så man hade svårt 
att förstå vad hon sa. Jag tyckte inte asså det var inte bara mitt fel. Hade han varit en 
mer asså inte gjort så långa genomgångar och sådär då ville man ju lyssna på vad han 
sa och gjort de man skulle göra. Ja man skulle ha kunna gå till en annan lärare och prata 
så att man hade kunna vart i en liten grupp så man slipper han för det var vi senare, i en 
annan då. Snabbare genomgångar så han får förklara mer för dom som inte hängde med 
för då blir det ändå bättre för alla tycker jag 
 
Familj 
Det ligger ju i släkten, min farfar var en jävul på matte. Jag brukade räkna på egen hand 
och sen fick de rätta. 
 
Vänner 
S och jag brukade ju gå. 
 
Motivation 
Jag måste ha det för att få körkort, plus att det kan ju vara viktigt att kunna räkna, man 
kan ju behöva räkna. Det är kul, det är det ju om man får det lätt förklarat och så där…det 
är ju inte svårt. Ja såna här problemlösning och typ för då kan det bli lite konstigt. Läser 
lite fel. Men om någon läser för mig så är det inga problem. 
  
Förmågor 
..har man bara jobbat innan så är det inga problem. Jag behöver inte direkt plugga till 
prov då. 
 
Kreativitet 
Jag hade svårt med gångertabellen och sånt. Men jag vet inte, jag räknar på fingrarna 
gångertabellen…Jag är ganska snabb på det. 
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6 Analys  
 

I det här kapitlet har vi använt oss av vår modell av Mönks Triadiska Interdepenstriangel 
för att analysera våra intervjuer utifrån våra frågeställningar. Först kommer en samman-
fattning av kommentarerna, uppdelade under de olika faktorerna, och som vi sedan ana-
lyserar.  
 
6.1 Elevernas upplevelse av matematikbetyg och betygsättning 

 
Sammanfattning av hur eleverna beskriver sina upplevelser av matematikbetygen och be-
tygssättningen i grundskolan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig 2. De kognitiva faktorerna insatta i vår modell av Mönks Triadiska Interdepen-
denstriangel 
 
 

Betyg, höjt betyg 
Betygshets 
Press från klassföreståndare 
Inget speciellt betygsmål 
Ansträngde mig mer 
för att komma vidare 
Egen vilja 
Bestämde mig för att satsa 
Fick lust 
Blev motiverad 
Gymnasievalet, en drivkraft. 
Betyg är något att sträva efter. 
 

Betyg, sänkt betyg 
Fick för högt betyg i sexan 
Tråkigt med sänkning men E är 
ok. 
Betyget driver mig att jobba, 
vill inte få F. 
Betyget inte så viktigt 
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Att dessa elever tillhörde de första att få betyg i årskurs sex märktes i intervjuerna. Både 
Doris och Emma nämner att de tycker att de fick högre betyg i sexan än vad de var värda. 
Gemensamt för alla elever är att de jobbar för att inte få F i betyg, E är ok, men F vill man 
inte ha. Doris uttrycker det som ”bara man blev godkänd så..”. Däremot är det ingen som 
säger att enbart betyget är drivkraften för sitt lärande. Ett par av eleverna, Doris och 
Emma, uttrycker att resultatet på nationella provet i sexan var av stor betydelse för slut-
betyget. Betyget nämns också som en motiverande faktor inför gymnasievalet (Anna, 
Bertil, Ceasar) och att ha en bra grund till gymnasiet (Anna, Bertil).  
 
Vi kan inte dra några generella slutsatser av de få intervjuerna vi genomfört. Men vi kan 
se att det är skillnad mellan elever med ”högt” slutbetyg och elever med ”lågt slutbetyg. 
Elever som höjt sitt betyg beskriver att betyg är något att sträva efter och som motiverar 
medan de med sänkt betyg inte tycker att betyg är så viktigt, bara man blir godkänd. 
Elever med högre betyg har också mer åsikter om betyget i sig och betyget verkar vara 
viktigare för dem. Detta stämmer med resonemanget runt hur elevers betyg påverkar in-
ställningen till matematikämnet i negativ och positiv bemärkelse. Enligt Lundahl et al. 
(2015) så påverkas resurssvaga elever negativt av bedömning medan högpresterande inte 
påverkas på samma sätt.  
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6.2 Vad påverkar elevernas intresse och motivation för lärande? 
 

Sammanfattning av elevers beskrivning av vad som påverkat deras intresse och motivat-
ion för att lära sig matematik i grundskolan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skola 
Höjt betyg; Läraren motiverade  
Driv att hinna med  
fokusera på lektionerna 
Sänkt betyg; Inte engagerad på 
lektionerna 
Borde lyssnat mer 
För långa genomgångar 
Orkade inte lyssna 
Gjorde inte mitt bästa 
Jobbigt när man inte kan 
Inget favoritämne precis 
Stora klasser 

Motivation  
höjt betyg; Eget mål, 
lära mig mycket 
Intresset, utmaningar, 
Tid, Tycker om , Roligt 
ökad förståelse 
Mer att bita i 
Gillar matte 
Tänka mycket 
Gymnasieval viktigt 
Utbildning är viktigt 
Få godkänt  
Viktigt inför framtiden 
Nytta  
sänkt betyg; 
Inte viktigt 
Tappade intresset 
Tråkigt 

Kreativitet  
höjt betyg; Gillar problem-
lösning 
Problemlösning hemma 
Jobba klart. 
pluggar för att förstå 
sänkt betyg; 
Plugga och ”älta det i 
huvudet” annars förstår 
jag inte alls. 
Räkna multiplikation på 
fingrarna. 

Förmågor 
höjt betyg; 
Stolt  
Påslag i hjärnan 
Vill utvecklas, förbättras 
Tävling  
Vilja att öva 
Intresse 
Lägga tid  
Plugga 
Kunna logiken 
sänkt betyg; 
Alltid svårt 
För mycket siffror Dyslek-
tiker 
Koncentrationssvårigheter 
Problemlösning svårt 
Tappade fokus 
 

Familj 
Höjt betyg; hjälp hemma, pratat 
matte hemma, stöttning, ingen 
hjälp (praktiker) 
Sänkt betyg; 
Gjorde inga läxor, Ingen kunde 
matte hemma, Hjälp av bror, 
hjälp med att rätta 
 

Fig 3. De kognitiva faktorerna insatta i vår modell av Mönks 
Triadiska Interdependenstriangel 
 

Vänner 
Höjt betyg; vill vara bäst 
Tävling 
Hets 
Placering med någon duktig 
Sänkt betyg; gick ifrån lekt-
ionen med en kompis  
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Ur antalet elevkommentarer kan man se att de kognitiva faktorerna överväger i jämförelse 
med de sociala faktorerna (Bild 3). Elevernas uppfattning om klasskamraters betydelse är 
i det närmaste obefintlig. Däremot kan man se att läraren har en viss betydelse över ma-
tematikintresset. Ceasar beskriver att han fick en fantastisk lärare på högstadiet som upp-
muntrade honom och gjorde att Ceasar blev motiverad att arbeta på lektionerna. Tvärtom 
upplevde Doris det när hon började på högstadiet, hon kom inte så bra överens med sin 
lärare och det gjorde att hon inte tyckte att matematik var speciellt kul. Hon uttrycker 
också att hon inte fick någon hjälp. Fredrik beskriver hur hans lärare på låg- och mellan-
stadiet hade förmågan att göra matematiken rolig. På högstadiet fick han en lärare som 
hade alldeles för långa genomgångar, enligt vad Fredrik tyckte, och det gjorde att han inte 
orkade vara engagerad under lektionerna. För de elever som har höjt sitt betyg är det fler 
som haft hjälp och stöttning hemma än för de elever som har sänkt sitt betyg. Anna och 
Ceasar, som båda höjde sina betyg, upplevde att klasskamraterna var en sporre för att 
utveckla sig i matematik. 
 
När det gäller de kognitiva faktorerna så är det motivation och förmågor som dominerar. 
Gemensamt för de elever med högst betyg, Anna, Bertil och Ceasar var att de gillade 
problemlösning och även löste problem hemma själva eller med familjen. De ville också 
lösa sina problem färdigt och läste en del hemma, de ville utvecklas. Dessa elever har ett 
intresse av att lära sig mer och inser att de har nytta av matematiken. Alla tre satte upp 
egna mål för att kunna studera vidare. De beskriver också att de ängnar tid åt matemati-
ken, vill utvecklas och har en vilja att öva. Motivationsfaktorerna är många bland eleverna 
med höjt betyg medan de som sänkt betyget beskriver ett tappat intresse för matematiken 
som inte längre känns viktig. Eleverna som sänkte sina betyg tyckte att problemlösning 
var svårt och hade generellt svårt med siffror. Dessa elever läste inte speciellt mycket 
hemma. De upplevde att matematiken var bra på lågstadiet men tappade intresset ju äldre 
de blev, i takt med att matematiken blev svårare. De tappade intresset när de inte kunde 
förstå logiken. Andra faktorer som nämns är att dessa elever har svårt att koncentrera sig 
och de tycker att matematik är tråkigt. 
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7 Diskussion 
 
I det avslutande kapitlet börjar vi med en metoddiskussion där vi bemöter valet av metod, 
urval och datainsamling. Därefter diskuterar vi resultatet, där vi tar hänsyn till tidigare 
forskning och kopplar det till vår studies teoretiska utgångspunkter. Vi avslutar med för-
slag på forskning som kan vara intressant för utveckling av matematikämnet. 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

Vi har använt kvalitativa intervjuer av öppen och ostrukturerad karaktär eftersom vi byg-
ger vår forskning på elevers berättelser om sina upplevelser. Inom narrativ forskning har 
berättelsen i sig stor betydelse men sedan kan berättelsen analyseras och förstås på olika 
sätt, precis som verkligheten. Syftet med studien bygger på elevernas egna upplevelser 
vilket gör att vi anser att val av metod var lämplig. Vi insåg att eleverna har väldigt olika 
förmågor att berätta sin historia vilket medförde att varje intervju blev unik. För att hitta 
fler gemensamma faktorer i elevernas berättelser hade vi behövt göra fler intervjuer och 
strukturen på frågorna kunde varit annorlunda. Det var svårt att få elever att under sin 
fritid ställa upp på intervjuerna, därav det låga antalet. Däremot ser vi som positivt att vi 
har jämn könsfördelning och jämn fördelning av höjda och sänkta betyg. Vi har också en 
elev med utländsk bakgrund och en jämn fördelning av elever från kommunens olika 
skolor vilket kan öka trovärdigheten. Något som vi reflekterat över är att intervjuerna 
förändrades beroende på ordning. Troligen bemötte vi första eleven helt annorlunda mot 
den sista eleven. Detta kunde undvikits om vi gjort några testintervjuer med andra elever 
för att ha en annan förförståelse. Narrativ forskning ska sträva efter trovärdighet, giltighet 
och heuristiskt värde menar C. Skott (2004). Trovärdigheten i vår studie kunde ha ökat 
om vi gjort en andra uppföljande intervju med djupare frågeställningar där vi kunnat få 
mer information om inställning till betyg. Giltigheten som värderas huruvida undersök-
ningen förhåller sig till syftet kan ses som lite problematisk. Syftet är av den karaktären 
där berättelserna och tolkningarna av dem inte går att beskriva på ett enkelt sätt. De är 
sammanflätade och påverkas av många olika faktorer. När det gäller överförbarheten, det 
vill säga om våra resultat kan tillämpas i andra kontexter, så kan vi se samband inom 
andra områden där det gäller att prestera ett resultat, till exempel inom idrotten. Vi ser 
tydliga samband mellan egna uppsatta mål och förmågan att nå ett resultat, tillsammans 
med hårt arbete.  
 
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
Vår resultatdiskussion utgår från våra frågeställningar och det viktigaste och mest intres-
santa som kom fram under studien. Vi diskuterar båda frågeställningarna samtidigt ef-
tersom de väver in i varandra. För att en elev ska kunna utvecklas i skolan så behövs en 
harmonisk sammanflätning av faktorerna i modellen vilket gör det lämpligt att diskutera 
helheten.  
 
Något som var genomgående i intervjuerna var att matematiklektionerna såg ut på lik-
nande sätt i alla klasser, förutom hos Anna på låg- och mellanstadiet. Ingen av eleverna 
tyckte att upplägget, genomgång och eget räknande, var hämmande. Vid en direkt fråga 
så svarade eleverna att de tyckte att arbetssättet passade dem. Med tanke på debatterna 
om hur matematiklektionerna bör vara, var det en intressant iakttagelse att höra att det 



  
 

26 

traditionella upplägget av en lektion var mest tilltalande. Däremot var det tre av de till-
frågade, Ceasar, Doris och Fredrik som nämnde att de påverkades av läraren i matema-
tikklassrummet. Ceasar blev peppad av sin högstadielärare och presterade då på högre 
nivå. De andra två påverkades negativt av sina högstadielärare. Att hälften av våra inter-
vjuade elever påverkades på något sätt av sin lärare kan man tolka som att läraren har stor 
betydelse för elevers motivation. Lärarens och undervisningens betydelse pekar även J. 
Skott (2004) när han tar upp lärarrollens komplexitet. 
 
Vi hittade också en annan tydlig faktor som påverkar elevers motivation i positiv riktning 
och det är det egna drivet, det Klingberg kallar ”grit”. När eleven bestämt sig för att satsa 
på skolan och vara mer fokuserad så kommer också resultaten och betygen höjs. Kling-
berg (2016) skriver att kunna kämpa mot ett meningsfullt mål trots att det inte är roligt, 
kan också vara motiverande. Det kan handla om att eleven bestämde sig för att lyssna på 
genomgångar, såsom Bertil och Ceasar, eller kunde den inre motivationen påverka i ne-
gativ mening, såsom hos Doris och Fredrik. I de senares fall så var det deras egna val att 
de inte fokuserade på lektionerna. Lundahl et al. (2015) påpekar att misslyckanden i sko-
lan kan påverka resurssvaga elever negativt,  Doris och Fredrik är exempel på detta i vår 
undersökning. 
 
Intressant är också att betyget inte verkar ha så stor betydelse när det gäller elevers moti-
vation att prestera bättre resultat. Flera säger att det viktigaste är att bli godkänd så att 
man kommer vidare till gymnasiestudier eller att man får sitt körkort. I stället är det ut-
maningen, det egna drivet och intresset som spelar större roll i elevernas motivation. När 
vi tittar på vad det är som påverkat elevernas intresse att vilja lära sig matematik kan vi 
se att de elever med högst betyg uttrycker att de gillar problemlösning och att de sätter 
upp egna mål med sina studier. De har också uttryckt att föräldrar visat intresse och en-
gagemang för matematiken. Thorén (2009) menar att föräldrarnas attityd och erfarenheter 
påverkar inställningen och motivationen för matematik, hos barnen. En av eleverna ut-
trycker att tävla var en pådrivande faktor på låg- och mellanstadiet. Ett par av våra inter-
vjuade elever som har haft extra anpassning under sin skolgång pratar om hur viktig lä-
raren är. De poängterar att anpassning som placering i klassrum, storlek på klass och 
planering av genomgångar kan vara avgörande för om de kan fungera i undervisningssi-
tuationen. Vi ser också att de elever som förstår matematiken beskriver det som roligt och 
intressant medan elever som inte förstår beskriver det som tråkigt, jobbigt och svårt. Säljö 
skriver också att det är viktigt att underviningen anpassas till varje enskild individ (2000). 
Vi trodde att betyget och betygssättningen skulle spela en större roll för eleverna än vad 
det gjorde. När betygen skulle införas för dessa ”milleniumbarn” var det mycket diskuss-
ioner i massmedia, fackpress och i skolans personalrum om det var positivt eller negativt 
att ge betyg redan i årskurs sex. Men om man tittar på de elever som vi har intervjuat ser 
vi inte att någon av eleverna reflekterade över betygen redan i årskurs sex. Som vi nämnt 
tidigare så är betygen i sig inte en tillräcklig faktor för att få bättre resultat i skolan. De 
offentliga diskussionerna har också tystnat angående betyg i sexan. I stället har man till 
och med börjat forska på hur betyg i årskurs fyra kan påverka eleverna.  
 
Om man tittar på hur våra respondenter har valt till gymnasiet så kan man se att alla som 
har höjt sitt betyg går på ett högskoleförberedande program. Två av tre respondenter som 
sänkt sina betyg går på ett yrkesprogram på gymnasiet. 
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7.3 Slutsats 
 
Efter att ha arbetat många år som matematiklärare på grundskolan och gymnasiet har det 
varit intressant att höra våra respondenter uttala sina känslor för matematiken. Det har 
tydligt visat att matematiken har upplevts som tråkig och svår eller rolig och intressant. 
De som tycker att matematiken är rolig och intressant arbetar mer fokuserat, har ett inre 
driv, och har högre betyg. Frågan är om de har högre betyg för att de tycker om att räkna 
matematik eller om de får högre betyg för att de arbeter mer, vilket är hönan och vilket är 
ägget? 
 
Vi ser i vår studie att läraren är viktig och kan påverka elevernas inställning till matema-
tik. Från lärarens synvinkel är vår studie intressant eftersom den beskriver att det är ele-
vernas inre driv och intresse som oftast ger framgång i matematik. Kan vi påverka detta i 
klassrummet och hur i så fall? 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1  
Förfrågan intervju 
 
Till utvalda elever på gymnasieskolan med förfrågan om deltagande i enskild in-
tervju. 
 
Presentation av oss: 
Vi heter Cecilia Jandersson och Gunnel Hübinette och vi jobbar som lärare i matematik. 
Under vårterminen 2018 avslutar vi vår magisterutbildning vid Linnéuniversitetet i 
Växjö, med att skriva en uppsats. Den handlar om hur elever upplevt sin matematikun-
dervisning i grundskolan.  
 
Därför får just du frågan om deltagande: 
Du är utvald för att du slutade nian 2016 och har ett betyg i matematik som förändrats 
från årskurs 6 till årskurs 9. Det är totalt 15 elever som tillfrågas och vi skulle uppskatta 
om du vill vara med i vår undersökning. 
 
Genomförande under mars månad 2018: 
Vi bestämmer lämplig tid och plats då vi kan ses. Räkna med att intervjun tar ungefär 
30 minuter. 
Du kommer att muntligt få berätta om dina upplevelser av matematikundervisningen på 
grundskolan med stöd av öppna frågor. 
Din berättelse kommer att spelas in (ljud). Vi kommer sedan att skriva ut det i text som 
kommer att bearbetas och analyseras. 
Resultatet kommer inte att kunna kopplas till dig eftersom intervjudeltagarna avidenti-
fieras och inga obehöriga får ta del av materialet. 
 

 Du tillfrågas härmed om du har möjlighet att avvara 30 minuter och delta i ovan 
beskrivna intervju? 

 
Mejla eller SMS:a ditt svar senast den 8 mars till: 
 
Cecilia.jandersson@nybro.se                mobilnr: 070-7797949 
Gunnel.hubinette@nybro.se  
 
 
Med vänlig hälsning 
Cecilia Jandersson och Gunnel Hübinette 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
Börja med att informera informanten om vad intervjun ska handla om och anled-
ningen till intervjun. 
Tala om att det är informantens egna erfarenheter och upplevelser som är viktiga 
och intressanta för oss. Det är inget som är rätt eller fel. 
 
Ex. på 
Vad tycker du om matematik? (Varför tycker du det? Ge exempel på...) 
När har du användning av matematik? (Vad har du för intressen, vad gör du när du inte 
är i skolan?) 
Hur upplevde du matematik under låg-, mellan- och högstadiet? (Vilken skola gick du 
på?) 

 Hur upplevde du det att börja skolan och undervisas i matten? 
 Berätta hur du upplevde mattelektionerna på mellanstadiet. 
 Hur kunde en mattelektion på högstadiet gå till? Hur upplevde du det? 

Vad hade du för betyg i sexan och vad hade du för betyg i nian? (Tycker du att betyget 
motsvarade dina prestationer? Varför/Varför inte?) 
Vad är din upplevelse av varför ditt betyg har ändrats? (Vad kan det ha berott på? Vad 
menar du? Se koppling till) 
Sänkning: Upplever du att du eller någon annan kunde gjort något annorlunda? 
På vilket sätt har du tagit ansvar för det du lärt dig? 
Hur tänkte du när du valde gymnasieprogram? 

 
Koppling till: 
Sociala faktorer, skola (klass), vänner, familj 
Kognitiva faktorer, motivation, intellektuella förmågor, kreativitet 

 
Tips på följdfrågor 
Bra att börja med en allmän fråga och fortsätta med mera specifika följdfrågor.  
(Frejes & Thornberg, s. 151) 
 
Berätta mer om det... 
Vad kände du då.... 
Hur menar du? 
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Bilaga 3 
Intervjusammanställning 
 
Sociala faktorer 
 
Skola: 
 
1) Lågstadiet, kul, duktig, påslag i hjärnan som belöning när man klarat ett tal.  
Mellanstadiet, samma som låg. Inga genomgångar utan individuellt räknande, faktarutor.  
Högstadiet, mer avancerat. Genomgångar i stort sett varje lektion. Prov. Beting. Klf pressar  
(2) Gillar matte, speciellt algebra och problemlösning. Logiskt   
Låg: Kom till Sverige i trean. Tyckte det var låg nivå på matten, för enkelt  
Mellan: Tråkigt, inget mål  
Hög: I åttan och nian lyssnade på genomgångar och jobbade mer fokuserat  
(3) Låg-var aldrig intresserad, gjorde inget om jag inte ville, gjorde som jag ville. Fröken försökte tvinga 
mig, men jag sket i det, jag ritade eller något som man gjorde som barn, jag vet inte.. Lärde mig ba-
serna.  
Mellan – Som låg. Hade en ”följare” som försökte pusha mig med små målbilder. Gick från lektionen 
om det inte passade mig. Slutet av sexan ”nu ska jag börja lära mig matte”  
Hög – Började aktivt ställa frågor. Fick en fantastisk lärare som motiverade mig. Skrev till läraren om 
jag behövde hjälp. Borde pluggat mer.  
(4) Låg: I början var det helt ok, enkla tal som man kunde räkna ut själv  
Fick ingen extra hjälp i skolan vilket jag tycker att jag hade behövt. Mamma tryckte på lite men det var 
sådär. Blev godkänd på proven så de tyckte inte jag behövde det.  
Mellan: Svårare. Kändes jobbigt i sexan men inte när man var mindre. Genomgång och räkna själv, 
räcka upp handen. NP i liten grupp eftersom jag har svårt att koncentrera mig och läraren kanske 
hjälpte oss lite mer…  
Hög: Mycket svårare, kunde inte alls mycket, och lärarna vet jag inte, fick ingen hjälp, vad jag själv 
tyckte. Fick hjälp när jag bad om det, men jag förstod ju inte. Blev godkänd på proven så jag var inte i 
liten grupp. Genomgång och räkna själv. Fungerade inte så bra ihop med min lärare. Och läraren fun-
kade inte bra med mig heller, så det är ju lite jobbigt när man känner att man inte vill fråga. Det var mitt 
fel med eller vad man ska säga. Om någon visar att det inte var så bra, då blir jag eller då stänger jag 
av. Läraren lite speciell inte så trevlig, förklarade inte saker. Spec lärare var med men gick iväg med 
några elever  
(5) Tycker det har blivit svårt.   
Låg: roligt och lätt. Enkla saker, snabbt att lösa en uppgift.  
Mellan: Kanske lite mer olika saker, roligt. Man räknade ett visst antal tal och lämnade in, läraren rät-
tade. Sedan extrauppgifter. Inte så mycket energi på läxorna, det var mest den där hundralappen och 
den kunde man ju utantill.  
Hög: Svårare och inte lika roligt. Försökte lyssna. Genomgång och eget räknande. Passade bra. Svå-
rare och tråkigare, pluggade inte så mycket hemma. Gjorde man en läxa så bara gjorde jag den 
snabbt. Kunde försökte mer och frågat mer om hjälp.  
6) …jag tycker det mesta är lätt i matten bara man får det rätt förklarat för sig.   
Låg: …jag tyckte inte det var kul i början men läraren var positiv och glad hela tiden. Sen om nån förde 
liv så då sa han ju liksom till, de fick gå till ett mindre grupprum.  
Ja för om det blir för mycket liv blir det, jag lär mig inte. …lyssnar på det… Sen tror jag det var med för 
jag satt aldrig vid fönstret har jag för mig. Efter vi gjorde den där utredningen med dyslexi. Så då blev 
det att jag inte lyssnade från vägen. För annars kunde det se ut som jag lyssnade men jag satt 
och…tittade ut.  
Mellan: Då hade man ju kommit in det så då var det inga problem, ganska lätt. Läraren var ju glad och 
positiv mest. Han hade lite genomgång men han visade så fort men ändå enkelt. Då blev det att de inte 
var så långa så då tappade man inte fokus. Så han hade en sån där gammal hederlig som man tänder, 
overhead. Så han la ju ett färdigt papper och sen förklarade han och ritade lite. Så hade man det klart.  
Hög: Ja, dels var man ju lat men det var inte bara därför för läraren vi hade då han hade genomgångar 
jättelånga, så jag lyssnade inte typ, bara första tio minuterna men sen lyssnade inte jag. Så då blev det 
att man lyssnade tio minuter i klass sedan gick man därifrån. För då orkade jag inte sitta där och 
lyssna. Vi jobbade inte ifatt, ibland märkte han inte ens att man gick tror jag inte. Fast sen hade vi en 
extralärare där men hon var typ från Ryssland eller någonting så man hade svårt att förstå vad hon sa, 
hon försökte hjälpa alla men det var inte många som fattade.  



  
 

IV 

Fick inte någon rapporterad frånvaro i sjuan och åttan......så han hade lite dålig koll tror jag.  
Hamnade sedan i liten grupp, gick bättre. 
 
 
Familj:  
 
(1) Räknat hemma innan lågstadiet. Pappa gick teknisk, tycker om matte. Haft hjälp hemma upp till 
nian. En del problemlösning hemma, slutade med att ”pappa satt kvar långt efter jag gett upp”. Pratade 
en del matte hemma  
(2) Fick stöttning hemma. 
(3) Praktiker. Ingen hjälp hemma. Klarat mig själv. Pratade inte mycket om skola/läxor hemma.  
(4) Ingen kan matte i min familj, ingen som kan hjälpa mig så…så det blir ändå inte rätt. När matten 
blev svårare då blev det svårt även för min mamma hon tyckte också det var jättesvårt, hon kunde inte 
hjälpa mig. Pratade med mamma att relationen till läraren inte var ok, mamma tog upp det men inget 
hände.  
(5) Fick den hjälpen jag ville hemma. Min bror är jättesmart och han hjälpte mig.  
(6) Det ligger ju i släkten, min farfar var en jävul på matte, det var ju farfar som fick förklara för farsan 
när han byggde stuga. Jag fick inte så mycket hjälp, jag brukade räkna på egen hand och sen fick de 
rätta.  
 
 
Vänner:  
 
(1) Tävling i matteboken på låg. Ville vara bäst. Högstadiet, uppjagat vid prov, hetsade varandra. Nu 
inte lika uppjagat  
(2)  
(3) Jämför sig med andra, alldeles för mycket. Vill inte vara dålig, vill vara i mitten. Delvis motiverande 
att sitta bredvid någon som är LITE bättre. Stör sig på att någon är jättebra. Har en duktig elev fått 
bättre betyg än mig så ”stör jag mig på det”.  
(4)  
(6) Nej, S och jag brukade ju gå.  
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Kognitiva faktorer  
 
Motivation:  
 
(1) Alltid gillat matte. Inte lika roligt när man inte förstår. Eget mål, vill lära så mycket som möjligt. Inget 
betygsmål. Utvecklas så jag kan. Intresset driver. Roligt med utmaningar. Lägger ner mycket tid, tycker 
om det, intresserad, roligt. Behövs huvudräkning i vardagslivet, hänga med i livet, mer vuxennivå. Man 
ändå hade man drivet, jobba i boken och göra sin tal. Jag ville hinna annars får jag jobba hemma. 
Hög: Mer motiverande när man kunde ställa frågor på genomgångarna, det blev en ökad förståelse. 
Det var roligare på hög, det var lite mer att bita i. 
(2) Gillar matte, man får tänka mycket, logiskt. Bestämde sig för att lägga ner mer tid. Läser och plug-
gar för att förstå. Gymnasievalet viktigt, en drivkraft. Anser att utbildning är viktigt  
(3) Roligt när man förstår, inte annars. Vill ev gå naturvetenskapligt basår. Sexan: Jag måste kunna, 
måste få godkänt på högstadiet, gymnasiet osv. Jag gillar att förstå det. Jag vill veta för framtiden och 
för att jag är intresserad. Ville att mattesnillet från åk 3 skulle komma tillbaka, då man kunde ha mina 
svar som facit enligt läraren. Lärde/reparerade snabbt en del av det som saknades. Läraren motive-
rade mycket på hög. Mål för mig själv. Det var inte så att jag började tycka det var kul utan att man 
kunde ha nytta av det. Vill inte känna mig dålig. Nedtryckandet av mig själv gör mig starkare, en miss-
lyckad människa som kan göra det bättre.  
(4) Inte viktigt, man kan använda telefonen. Användning inom handel, speciellt procenträkning och om 
man ska räkna ut hur många varor det finns och beställningspunkter och sådana grejer. Jag var inte så 
engagerad på lektionerna. Gjorde inte mitt bästa på lektionerna, jobbigt när man inte kan saker. Borde 
engagerat mig mer och tagit in informationen mer, lyssnat mer  
(5) Inte mitt favoritämne om man säger så. Om man ska räkna ut nåt såntdär med procent. Det är väl 
det mesta man använder det. Typ mäta och sånt. Gick snabbt att lösa en uppgift. Försökte lyssna 
mycket på genomgångarna. Lite besviken vid sänkningen men sedan sedan kändes det bra, ville inte 
sänka mig mer. Vill inte sänka mig mer.  
(6) Det är kul, det är det ju om man får det lätt förklarat och så där…det är ju inte svårt. Jag hade svårt 
med gångertabellen och sånt. Men jag vet inte, jag räknar på fingrarna gångertabellen, det tog lite 
längre tid men det blev gjort. Tappade intresset på högstadiet, för långa genomgångar, tappade fo-
kus hängde inte med, orkade inte lyssna. Gjorde inga läxor, visste inte vad eftersom jag inte varit med.  
 

 

 
Förmågor: 
  
(1) Stolt när man förstår/knäcker koden. Påslag i hjärnan. Vill utvecklas, nå högre mål, förbättras. Låg, 
tävling i matteboken. Att man såg att jag inte kunde det förut men det kan jag nu. Ville ha en bra grund 
inför gymnasiet. Ökade betyget för jag övade mycket och var intresserad. 
(2) Bestämde sig för att lägga tid och plugga genom att fokusera mer på lektionerna.   
(3) Måsta kunna logiken för att förstå. Vill förstå. Min inställning viktig. Största betygslyftet klf på hög 
hade sett.  
(4) Alltid tyckt det varit svårt, för mycket siffror och olika grejer som man ska använda till olika saker. 
Det kan ju vara viktigt i vissa situationer t.ex om man ska räkna ut procent då måste man veta hur man 
ska slå in det på telefonen och sådana grejer fast att man vet formlerna men inte hur man ska räkna ut 
det för det kan ju telefonen göra. Jobbat mer hemma så att man har det i huvudet hela tiden och inte 
släpper det när man kommer hem och inte har matte typ.  
(6) Utredd, dyslexi, svårt med "lästal", problemlösning....inga problem om någon läser uppgiften högt.   
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Kreativitet: 
 
(1) Problemlösning hemma.  
(2) Gillar problemlösning och algebra. Logiskt.  
(3) Mattesnille i trean. Momenten i åttan passade inte mig. Talet jag håller på med måste bli klart för att 
jag ska kunna gå vidare.  
(4) Sitta och plugga på och försöka förstå och liksom älta det i huvudet, så annars förstår jag inte alls.  
(6) Räknar multiplikationstabellen med hjälp av fingrarna.  
Prov: (1) Mycket stressad i början, nästan paralyserad i hjärnan. Nu inte så stressad. Hög, uppjagar 
inför prov, hade inte prov så ofta.   
Om provet inte blir så bra som jag trott så ”Krossar ens lycka på något sätt”, besvikelse. Ger inte upp, 
påverkar inte inställningen till nästa prov så mycket.  
(6) Ah, det känns..har man bara jobbat innan så är det inga problem. Jag behöver inte direkt plugga till 
prov då  
 

 

  

 
Betyg: 
 
(1) Hög, betygshets. Klassen hetsade varandra. Klf pressade på eftersom han såg klassens potential, 
gav en del problemlösning som man som elev ville visa att man kunde. Vill lära mig så mycket som 
möjligt, har inte som vissa ett speciellt betyg jag vill. När jag har nått mitt E gör jag ju det bara för att jag 
kan. Höjde betyget för att jag ansträngde mig mer och för att man ska söka in för att komma vidare.  
(2) Anser att det är den egna viljan som styr, bestämde sig för att satsa, fick lust, blev motiverad, vilket 
ledde till betygshöjning. Gymnasievalet viktigt, en drivkraft. 
(3) Betyg är någonting att sträva efter. Hade B i sjuan, sänkte till C i åttan, tappade sugen lite. ”Visste” 
innan vilket betyg jag skulle få, att betyget skulle förbättras. Måste ha godkänt för att komma in på gym-
nasiet. 
(4) Fick betyg B i sexan och E i nian. Varför B i sexan? NP i liten grupp, läraren kanske hjälpte oss lite 
mer.. mamma och jag tyckte inte jag var värd betyget B… Sänkningen: Alltså jag var beredd på det var 
ju tråkigt man vill ju, men alltså ett E, det är ok. Innan nian försökte jag på prov, fick väl E och bara man 
blev godkänd så..   
(5) Fick A i sexan, kanske lite väl högt, kändes som om jag fick för högt i sexan och att alla var rätt 
höga. Betyget driver mig att jobba, man vill ju inte få F och sånt. I ettan kände jag väl att jag låg högre 
upp men så fick jag E för det gick inte så bra på nationella. Nu är det bara att försöka ha kvar det.  
(6) Verkar inte vara så viktigt, behöver godkänt för att få körkort 
 

 

 


