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Abstrakt  

Hur elever beskriver sig själva som lärande individ i matematik, om det finns samband 
mellan hur elever löser och utvärderar matematikuppgifter samt hur eventuella samband 
ser ut har undersökt i studien. Åk 8-elevers lösningar av ett antal matematikuppgifter samt 
fyra elevintervjuer utgör studiens empiri. Utifrån ramverket self-efficacy har 
matematiklösningarna och intervjusvaren från eleverna analyserats och ett antal 
kategorier synliggjorts. Resultaten visar vaga samband mellan elevers syn på sin förmåga 
och hur de lyckas lösa uppgifter i matematik. Efter lösningarna märks att elever 
omvärderar synen på sin förmåga i enlighet med deras resultat av arbetet. Elever visar 
osäkerhet kring att delge sina prestationer inför andra i klassrummet då de inte vill riskera 
att svar och lösningar är felaktiga. Fokus läggs på att producera korrekta svar på såväl 
frågor som tester och prov vilket även undervisningen tycks efterfråga. Elevers 
uppfattningar och matematiska identitet påverkas av den undervisningspraktik, samt den 
sociala kontext de befinner sig i. En syn på en bra matematikelev som flitig, tyst och gör 
många uppgifter framkommer. Trots osäkerhet kring att eventuellt göra fel så uppskattar 
och antar eleverna gärna utmaningar i matematik. Detta om syftet med undervisningen de 
deltar i är att få träna förmågor och att lära framför att prestera och bli bedömda. 
 

Nyckelord 
Identitet, matematisk identitet och self-efficacy.  
 
Tack 
Ett varmt tack till de lärare och elever som välkomnade oss in i sin klassrum och på så 
sätt möjliggjorde vår undersökning. Tack till de elever som vid intervjuerna gav av sin 
tid, sina kunskaper och erfarenheter, samtalen med er var mycket givande! Även tack till 
vår handledare Hanna Palmér som likt en kompass fått oss att hålla riktningen genom 
skrivprocessen och bidragit med värdefulla kommentarer. Med hjälp av din handledning 
nådde vi målet!  
  



 

 

 

 

 
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning 1 

2. Syfte och frågeställningar 2 

3. Litteraturbakgrund 3 
3.1 Identitet 3 

3.1.1 Identitet inom forskningen kring matematikundervisning 3 
3.1.2 Identitet som utgångspunkt 5 
3.1.3 Identitet och lärande i matematik 5 

 

3.2 Syn på lärande 7 
3.2.1 Self-efficacy  7 

Erhållna erfarenheter 8 
          Observerade erfarenheter 9 

Verbal övertygelse 10 
Fysiologiska och emotionella tillstånd 11 

3.2.2 Elever med låg self-efficacy 11 
3.2.3 Mindset i relation till self-efficacy 12 

 

3.3 Identitet och self-efficacy i studien         12 

4. Begreppsligt ramverk 13 
 
5. Metod 14 
5.1 Urval 14 
 
5.2 Datainsamling 15 

5.2.1 Matematikuppgifter  16 
5.2.2 För-skattning - lösning - efter-skattning 18 
5.2.3 Intervjuer 18 
5.2.4 Matematikuppgifter vid intervjuer 20 
 

5.3 Analysmetod 20 
 
5.4 Etiska överväganden 21 
 
5.5 Metoddiskussion 22 
 
6. Resultat och analys 23 
6.1 För-skattning, matematikuppgifter samt efter-skattning 23 

6.1.1 För-skattning 25 
6.1.2 Lösning av matematikuppgifter 25 
6.1.3 Efter-skattning 26 
6.1.4 Samband för-skattning - lösning - efter-skattning 26 



 

 

 

 

 
 

iii 

 
6.2 Resultat och analys av intervjuer  28 

6.2.1 Erhållna erfarenheter 28 
6.2.2 Observerade erfarenheter 29 
6.2.3 Verbal övertygelse 31 
6.2.4 Fysiologiska och emotionella tillstånd 34 

 
7. Diskussion 35 
 
8. Fortsatt forskning 37  
  
Referenser 39  

Bilagor I 
Bilaga A Informationsbrev I  
Bilaga B Missivbrev II  
Bilaga C Förskattning  IV 
Bilaga D Matematikuppgifter VIII 
Bilaga E Underlag till intervjuguide XIV 
Bilaga F Intervjuguide XVIII 
Bilaga G Matematikuppgifter vid intervju XXI 

 



 

 

 

 

 
 

1 

1 Inledning 
Som matematiklärare respektive specialpedagog på högstadiet har vi många gånger mött 
elever som uttrycker tankar kring huruvida de kan eller inte kan matematik. Elever 
uttrycker sig med kommentarer som “jag är smartast i klassen, för jag har redan gjort 
alla uppgifterna, “jag fattar ändå inte nån matte, jag är så dum”, “kan jag få göra E-
provet istället?”. Våra erfarenheter vittnar om att matematik är ett ämne som många 
elever upplever känslor gentemot. Det har hos oss väckt en nyfikenhet kring om och hur 
en elevs tankar och upplevelser påverkar individens syn på sig själv som lärande och 
synen på den egna förmågan i matematikämnet.  
 
Skolverkets rapport av PISA (Programme for International Student Assessment) 2012 
visade på en nedåtgående trend av svenska elevers matematikresultat (Skolverket, 2013). 
Samtidigt som resultaten dalar uttrycker de svenska eleverna en ökad inre och yttre 
motivation till lärande i matematik vilken grundar sig i ett intresse för ämnet, samt i värdet 
av att lära för framtiden. Rapporten fokuserade på elevers attityder där bland annat elevers 
självtillit, självuppfattning och uthållighet studerats. Resultatet visar att elevernas 
självuppfattning och självtillit ökat, medan uthålligheten minskat. Duckworth (2017) 
belyser betydelsen av att just uppvisa uthållighet, att kämpa och inte ge upp vid 
motgångar, samt att hålla fast vid sin målsättning för att lyckas med sina mål.   
 
I TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study), en 
internationellt jämförande studie som undersökt elevers kunskaper i och attityder till 
matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8 visar att i ett internationellt perspektiv 
har svenska elever bra självförtroende i matematik. Trots att resultaten från svenska elever 
står sig väl ur ett internationellt perspektiv så ökar andelen elever i årskurs 8 som uttrycker 
lågt självförtroende i matematik samt att andelen som uttrycker ganska bra 
självförtroende minskar i motsvarande omfattning. Sverige är även ett av de länder i 
TIMSS 2015 där eleverna uttrycker att de värderar matematik lägst i förhållande till andra 
skolämnen (Skolverket, 2016b).  
 
Betydelsen av elevens tankar om sig själv som lärande individ lyfts fram i läroplanen för 
grundskolan, Lgr 11, där det framhålls att undervisningen i matematik ska utveckla 
elevens tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang (Skolverket, 
2011). Forskning som presenterats av bland andra Boaler (2017) och Dweck (2015) visar 
på samband mellan elevers tankesätt, lärande och hur de presterar. I TIMSS 2015 
poängteras att om elever med goda kunskapsresultat också har en mer positiv inställning 
till ämnet är det inte nödvändigtvis så att de har en mer positiv inställning eftersom de 
presterar bättre. Det kan också vara så att eleverna presterar bättre på grund av att de har 
en mer positiv inställning, eller att ytterligare faktorer påverkar både inställning och 
prestation (Skolverket, 2016a).  
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Men hur tar sig elevens tilltro till sin förmåga uttryck i arbete med matematik? Uppfattar 
vi som lärare elevens tilltro på samma sätt som eleven själv beskriver den? Finns det 
samband mellan en elevs syn på sig själv och dennes prestationer inom matematik? Med 
detta som bakgrund har frågeställningarna som följer nedan utarbetats. 
 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns samband mellan hur elever löser 
och utvärderar matematikuppgifter och hur de beskriver sig själva som lärande individer 
i matematik samt hur eventuella samband ser ut. Elever som presterar väl och av andra 
ses som duktiga i matematik skulle kunna antas ha en god tilltro till den egna förmågan. 
Men, kanske förekommer även andra mer oväntade samband, till exempel att elever med 
låg tilltro till den egna förmågan ändå framgångsrikt löser utmanande uppgifter eller 
omvänt elever med god tilltro till den egna förmågan har svårigheter med att lösa samma 
uppgifter.  
 
● Hur beskriver elever sin tilltro till den egna förmågan i matematikämnet och 

förmågan att lösa matematikuppgifter? 
 
● Förekommer samband, och i så fall vilka, mellan elevers syn på sin förmåga i 

matematik och hur de löser matematikuppgifter? 
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3 Litteraturbakgrund 
Två forskningsfält där elevers syn på sig själv som lärande har studerats är identitet och 
self-efficacy. Skälet till att identitetsforskning blivit allt vanligare i matematikdidaktik är 
att den möjliggör en bred analys som inte enbart fokuserar på elevers matematiska 
resonemang utan också beaktar olika synsätt som eleverna har om sig själva i relation till 
matematik och vad de har kommit att se värde i när det gäller matematik så som den 
förverkligas i klassrummet (Cobb, Gresalifi & Hodge, 2009). Även self-efficacy och dess 
inverkan på elevers lärande och identitet har under senare år fått allt större fokus inom 
forskning (Bandura, 1997). Self-efficacy refererar till människors tro om vad de klarar av 
i en specifik uppgift. Bandura menar att människors tro på sin förmåga påverkar de mål 
de ställer upp för sig själva inför ett problem, ju högre self-efficacy, desto högre mål har 
studier visat att människor sätter. Vilket samband och vilken påverkan self-efficacy har 
på elevers prestationer ger forskning dock inte en klar och entydig bild av, men den 
motbevisar inom olika forskningsområden att prestation och self-efficacy verkar 
oberoende av varandra (Bandura, 2015).  
 
3.1 Identitet  
Begreppet identitet har sitt ursprung i två olika paradigm (Darragh, 2016). Identitet kan 
antingen ses som något som blir till/skapas genom handlande, detta enligt forskare som 
förhåller sig till ett socialt ramverk. Det andra paradigmet som har ett psykologiskt 
ramverk till grund ser identitet som något som förvärvats.  
 
En av föregångarna till dagens identitetsforskning och det mest vanliga sättet att använda 
ordet identitet härstammar från Erikson (Darragh, 2016; Gleason, 1983). Erikson förstod 
identitet som ett förvärv, som något man har och som förblir sammanhängande och 
konstant. Det är Erikson (1968) som myntat begrepp som medelålderskris och 
identitetskris, hans perspektiv på identitet involverar en uppfattning om erhållen kärna 
och stabil identitet. En annan föregångare med en alternativ utgångspunkt är Mead (Da 
Silver, 2011). En Meads-identitet är en handling, något som någon gör och den är 
mångfacetterad, motsägelsefull och socialt konstruerad (Darragh, 2016). Meads 
perspektiv inkluderar en uppfattning av identitet som multipel, ibland motsägelsefull och 
performativ det vill säga att blicken vänds mot det som själva utförandet gör eller uträttar 
snarare än vad det betyder (Lerman, 2012).  
 
3.1.1 Identitet inom forskning kring matematikundervisning  
Flera av de tongivande teoretikerna inom forskning kring matematikundervisning skulle 
kunna passa in sina definitioner av identitet i Meads synsätt. Wenger (1998) ser identitet 
som ett konstant pågående. Holland, Skinner, Lachicotte och Cain (1998) definierar 
identitet som självkännedom och beskriver vidare identitetsskapande processer vilket 
innebär att identitet behandlas som ett verb. Gemensamt för såväl Wenger (1998) som för 
Holland m.fl. (1998) är att de beskriver identitet som en handling, ser på identitet som 
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något aktivt istället för något som förvärvats, att identitet således är en form av process 
snarare än något som vi har inuti oss själva (Darragh, 2016). Även Sfard och Prusak 
(2005) har sin version av hur identitet ständigt skapas, de likställer identitet med den 
historia en person berättar om sig själv, inte att den finns i själva berättandet utan är själva 
berättelsen. Gee (2000) menar att vi alla är en “viss sorts person” och att den “sortens 
person” varierar med sammanhanget vi befinner oss i. Det är fullt möjligt att anta olika 
sorters personer vid ett och samma tillfälle, en persons identitet är därmed flexibel och 
socialt konstruerad och den innebär något inre/invändigt för individen. Enligt Gee finns 
dock även en kärnidentitet som innebär en viss stabilitet hos varje individ. Boaler (2002) 
beskriver identitet som involverat i relation med kunskap, ett aktivt förhållande till 
matematikämnet skapar en identitet som påverkar hur matematiska utmaningar antas och 
vice versa. Liksom Boaler hänvisar Martin (2012) till sambandet mellan å ena sidan vilka 
möjligheter det finns att delta och prestera i matematiska kontexter och å andra sidan 
identitet. Identitet är därför något förhandlingsbart, som skapas och som omfattar en 
individs självinsikt och hur andra ser individen då denne presterar matematik i kontexten 
enligt Martin. 
 
Då identitet ses som en handling, särskilt performativ, kan identitet ses som utförande och 
igenkännande av det egna jaget. Identiteten existerar i stunden av utförandet och som den 
igenkänns. Genom att ansluta till olika grupper, handla på ett särskilt sätt vid en särskild 
tidpunkt samt positionera sig själv och andra inom vidare sociala kontexter så etablerar 
individen sig själv (Darragh, 2016). På detta sätt är identiteter performativa, de blir till 
genom agerande och tidigare handlingar kommer inverka på de kommande i framtiden 
(Butler, 1988).  
 
Även om individens identitet utvecklas och formas i en social kontext går det inte att 
ignorera den individuella aspekten. Inom den nuvarande forskningen finns ofta en 
avsaknad av betoning på det individuella inom identitet, en mer balanserad och ett 
närmande av den psykologiska arenan är önskvärt (Lutovac & Kaasila, 2017), en arena i 
vilken multipel identitet formas och samverkar (Boylan & Woolsey, 2015). Identitet har 
även en emotionell aspekt som utvecklas i och från den interaktion som sker med andra i 
omgivningen. Utvecklingen av en nyutbildad lärares identitet har studerats och visat sig 
kunna relateras till lärarens deltagande i olika professionella praktiker, såsom interaktion 
med elever, kollegor, skolledning och andra på skolan. Betoning på den närmaste 
interaktionen med dess sociala sammanhang, utesluter dock inte den personliga historia 
och frågor som läraren bär med sig (Skott, inskickad). Liksom Skott poängterar Lutovac 
och Kaasila (2017) betydelsen av denna individuella aspekt då det gäller en individs 
skapande av identitet. Även om en identitet skapas i en social kontext behöver den 
enskilda individens tankar, känslor och vem man är tas i beaktande för att inte riskera att 
själva kärnan i begreppet identitet går förlorat.  
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3.1.2 Identitet som utgångspunkt 
Att fokusera identitet i matematikundervisning utifrån ett sociologiskt perspektiv 
möjliggör enligt Darragh (2016) en analys som tar fördel av en vidare kontext. Det kan 
hjälpa att teoretisera generellt kring lärande i matematik. Exempelvis har Sfard och 
Prusak (2005) refererat till identitet som den saknade länken i den komplexitet som råder 
mellan den lärande och dess sociokulturella kontext. Om identitet är en länk mellan 
lärande och dess sociokulturella kontext så blir frågor om makt (Gutiérrez, 2013) och 
tillgänglighet (English, Jones, Bartolini Bussi, Lesh, Tirosh & Sriraman, 2008) samt även 
rättvisa och delaktighet relevanta. Identitet kan liknas vid en lins som är ställbar, den kan 
zooma in (Lerman, 2001) individer, interaktionen mellan dem eller zooma ut för att 
istället studera det vidare sociopolitiska perspektivet (Stinson & Bullock, 2012). Det 
möjliggör att större, mer generella frågor kring lärande i matematik kan studeras eller på 
en gruppnivå där specifika grupper av människor och frågor kring rättvisa fokuseras, eller 
att fokus blir på individnivå där till exempel relationen till matematik hos den enskilde 
studeras. Oavsett nivå som zoomas/fokuseras så erbjuder identitet en lins genom vilken 
vi kan analysera, förstå och dekonstruera situationer, det vill säga att det kan finnas 
bakomliggande tolkningar som inte låter sig visas vid första anblicken (Stinson & Bullock 
2012).  
 
3.1.3 Identitet och lärande i matematik 
Identitet är en god utgångspunkt för att uppmärksamma processen i vilken elever blir 
lärande i matematik detta snarare än att bara se till elevernas prestationer och kognition 
(Darragh, 2016). Wenger (1998) och vidare Boaler, Wiliam och Zevenbergen (2000) har 
försökt förstå hur elever konstruerar en känsla av mening i relation till matematik och hur 
de blir lärande i matematik. Den uppfattning som eleverna utvecklat kring ämnet kan 
dock komma i konflikt med den typ av person som de önskar vara. Genom att prestera 
blir vi till lärande i matematik och det är när prestationer upprepas i en matematisk 
lärandekontext som vårt igenkännande av oss själva som lärande i matematik skapas. Det 
kan ske genom att räcka upp handen för att svara på en fråga under en matematiklektion, 
att ihärdigt lösa problem, argumentera eller bevisa en lösning. Prestationen kan även 
innebära att arbeta tyst och individuellt eller att ge upp ett problem efter ett enda försök. 
Prestationer som dessa möjliggörs eller begränsas av “scenen” för prestationerna 
(vanligtvis klassrummet med lärare och även föräldrar). Dessa begränsningar motarbetar 
uppfattningen av och inverkan på vår identitet. Det är genom upprepandet av 
prestationerna över tid som vår matematiska identitet skapas (Darragh, 2015).  
 
Heyd-Metzuyanim (2015) har studerat relationen mellan elevers matematiska lärande, 
matematiska identitet samt känslor till ämnet och menar att utvecklingen av matematisk 
identitet går hand i hand med utvecklingen av matematiska färdigheter. Utvecklingen 
styrs inte enbart av individen själv, såväl undervisningen som sker i klassrummet som 
den sociala omgivningen i både klassrummet och i hemmet har betydelse. Enligt Heyd-
Metzuyanim och Sfard (2012) kan även kommentarer i klassrummet, likt “du är så 
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matematiskt begåvad” (s. 130) och “min hjärna är så långsam” (s. 130) påverka en elevs 
utveckling av den matematiska identiteten samt de matematiska färdigheterna. 
 
Utvecklingen av elevers identitet som lärande i matematik påverkas av vilken matematik 
som finns tillgänglig samt vilket syfte till lärande som finns (Heyd-Metzuyanim, 2015). 
Identiteter utvecklas olika hos elever som deltagit i undervisning baserad på föreläsningar 
jämfört med elever som deltagit i problemlösningsbaserad undervisning (Hannula, Di 
Martino & Pantziara, 2016). Om syftet med matematikinlärningen är att utveckla rituella 
färdigheter, kunna besvara frågor korrekt och reproducera korrekta svar på tester främjas 
en prestationsinriktad elevidentitet. Rituell inlärning är gynnsam på kort sikt men på lång 
sikt kan det uppstå luckor i den konceptuella utvecklingen. Utgår eleven från att syftet är 
att vara smart och begåvad minskar elevens kreativitet och känslor som ångest kan uppstå 
i samband med svårigheter och utmaningar. Det faktum att matematikinlärning bygger på 
progression och ställer krav på både teoretisk och praktisk kunskap, samt att den 
kunskapsmässiga utvecklingen styrs av i vilken utsträckning eleven förvärvar de olika 
kunskaperna kan bidra till att en elev som upplever sig ha bristande kunskaper inom något 
specifikt matematiskt område kan uppleva svårigheter att utveckla sina kunskaper vidare 
inom något annat område. Det kan i sin tur kan leda till en uppfattning att ha bristande 
matematisk förmåga mer generellt och bidra till ångestfyllda känslor gentemot 
matematikämnet (Heyd-Metzuyanim, 2015).  
 
Med hjälp av identitet kan elevers upplevelser av matematik belysas, inte minst då det 
gäller hur elever ibland positionerar sig negativt i relation till matematikämnet (Darragh, 
2015). Den hjälper oss att förstå individers erfarenheter, till exempel försöka förstå skälen 
till att människor väljer eller väljer bort fortsatta studier i matematik (Black, Williams, 
Hernandez-Martinez, Davis, Pampaka & Wake, 2010; Chronaki, 2005). Mendick (2002, 
2005) har undersökt vilka sätt som människor, som väljer att studera vidare inom 
matematik, positionerar sig i relation till olika matematikdiskurser samt hävdar att valet 
av ämne är kopplat till såväl identitet som kön. I en studie där elever tillfrågats hur de 
känner igen elever som är bra på matematik visar elevernas svar på en stor uppsättning 
av alternativ till vad som kännetecknar en elev som antar rollen som någon som är bra på 
matematik. De menar att det inkluderar höga poäng på prov/tester, kunna svaret snabbt, 
kunna hjälpa andra och uppvisa ett självförtroende som enligt eleverna syns genom att 
personen som är bra räcker upp handen för att få svara på frågor. Trots en stor variation i 
vad som av eleverna ansågs som tecken på att vara bra på matematik så känner få av de 
tillfrågade igen sig själva i de egna beskrivningarna, trots att vissa av dem ansågs 
högpresterande enligt lärarna (Darragh, 2015). Att elever inte identifierar sig som någon 
med goda förmågor i matematikämnet kan vara en möjlig förklaring till varför elever 
väljer bort vidare studier i matematik trots att de presterat på en hög nivå i ämnet 
(Darragh, 2016). 
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3.2  Syn på lärande 
Synen på lärande och intelligens kan skilja sig åt, då intelligens kan ses som oföränderligt, 
statiskt, eller som någonting formbart, dynamiskt som kan utvecklas genom lärande 
(Dweck, 2015). En individs uppfattningar om sig själv och individens tankesätt, dess 
mindset, menar Dweck skapas och utvecklas i samspel med yttre bemötande. Ett 
dynamiskt mindset kännetecknas av en syn på intelligens som något föränderligt som kan 
tränas upp, ansträngning är vägen till kunskap, utmaningar välkomnas och i möten med 
motgångar uppvisas uthållighet, medan ett statiskt mindset kännetecknas av en syn på 
intelligens som något statiskt, individen vill vara säker på att lyckas, undviker helst 
utmaningar, ser inte nyttan med ansträngningar, går i försvarsställning och ger lätt upp. 
Genom ett dynamiskt mindset lär individen av och inspireras av andras framgångar, kritik 
ses som utvecklande. Återkoppling kan genom ett statiskt mindset vara svårt att ta till sig 
och andras framgångar kan upplevas som hot. Dwecks teorier grundas i forskning av 
Moser, Schroder, Heeter, Moran och Lee (2011), vilken visar på kopplingar mellan 
hjärnans utveckling och misstag vid arbete. Resultatet visar att hjärnans elektriska 
aktivitet ökar då misstag görs och är större än vid arbete som görs korrekt. Den elektriska 
aktiviteten leder till att synapser utvecklas genom de impulser som utlöses vid inlärning, 
vilket i sin tur leder till tillväxt av hjärnan. Beroende på vilket tankesätt den som gör 
misstagen har blir den elektriska aktiviteten olika stor. Forskningen visar att individer 
med ett dynamiskt mindset uppvisar en större elektrisk aktivitet vid görandet av misstag 
än en individ med ett statiskt mindset. 
 
Boaler (2017) lyfter forskning som motbevisar synen på hjärnan som statisk i betydelsen 
att alla föds med specifika begåvningar som sedan följer individen genom livet. Hon 
menar att det är särskilt utbrett med en statisk syn på intelligens inom matematikämnet 
där det pratas om naturbegåvningar eller spekuleras om ifall någon har en “mattehjärna”. 
Våra hjärnor ser vid födseln olika ut, men hur hjärnan ser ut vid födseln menar Boaler är 
av liten betydelse för hur hjärnan sedan utvecklas. Inställning, yttre budskap och 
möjligheter till lärande är avgörande för hjärnans utveckling. Boaler utgår från forskning 
av Dweck (2015) och Moser m.fl. (2011) och belyser den utifrån ett matematiskt 
perspektiv. Boaler vidhåller att nästan alla kan uppnå de högsta nivåerna inom matematik 
i skolan, med hjälp av rätt instruktioner och återkoppling. Individer med ett dynamiskt 
mindset ser matematik som kreativt och flexibelt, samt uppvisar en medvetenhet om sina 
misstag, vilket leder till att de lättare upptäcker felaktigheter vid matematikarbete, än 
individer med ett statiskt mindset. Ett statiskt mindset inom matematik kännetecknas av 
en syn på att ämnet handlar om att hantera formler och metoder på ett korrekt sätt, samt 
ses bygga på rutin.  
 
3.2.1 Self-efficacy  
En individs multipla identitet utvecklas, formas och samverkar i en social kontext 
(Darragh, 2016; Lerman, 2012; Boylan & Woolsey, 2015), men innebär enligt ovan 
samtidigt individuella aspekter såsom individens tankar, känslor och vem man är, vilket 
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också behöver tas i beaktande (Lutovac & Kaasila, 2017; Skott, inskickad). Self-efficacy, 
som refererar till individens tankar och känslor kring den egna förmågan, vem man tror 
sig vara och vilken förmåga man har i förhållande till en viss uppgift (Bandura, 1986) kan 
därmed förstås som en del av en individs identitet.  
 
Self-efficacy definieras av Bandura (1986), som människors omdöme då det gäller den 
egna förmågan att organisera och utföra en handlingsplan nödvändig för att uppnå 
särskilda sorters utföranden. Matematisk self-efficacy definieras som situations- eller 
problem-specifik bedömning av en individs tillit till sin egna förmåga att framgångsrikt 
utföra eller fullborda en särskild matematiskt fråga eller ett problem (Hackett & Betz, 
1989). Self-efficacy refererar till den egna tilltron, om individen tror sig lyckas prestera i 
en särskild uppgift, det kan handla om att framföra en dans vid en föreställning, hålla ett 
särskilt tal eller att lyckas lösa ett särskilt matematikproblem (Bandura, 1997). Det är fullt 
möjligt att ha hög self-efficacy inom ett område medan låg self-efficacy inom ett annat. 
Self-efficacy ska inte förväxlas med självkänsla, ens övergripande själv-bedömning, 
vilken tenderar att vara mer stabil över tid. Self-efficacy är lättare att påverka och därför 
också att förändra. 
 
Bandura (1997) beskriver fyra processer genom vilka self-efficacy utvecklas, mastery 
experience, vicarious experience, verbal persuation och physiological and affective 
states. Vi kommer fortsättningsvis att använda oss av följande översättning av dessa 
begrepp, erhållna erfarenheter, observerade erfarenheter, verbal övertygelse samt 
fysiologiska och emotionella tillstånd. Nedan presenteras innebörden av respektive 
begrepp.  
 
Erhållna erfarenheter 
Utveckling av self-efficacy genom erhållna erfarenheter innebär att förvärva och utveckla 
verktyg och beteenden för att hantera situationer (Bandura, 1997). Genom framgångar 
bygger individer upp en tro på sin förmåga att lyckas, medan misslyckanden kan 
underminera en individs tro på sin förmåga, särskilt om individens tro på sig själv inte är 
förankrad. Individer som erfar enkla framgångar kan komma att förvänta sig det och då 
bli rädda för och därmed undvika misslyckanden. Erfarenheter av ansträngning ligger till 
grund för en individs inlärning att långvarig ansträngning, samt att övervinna svårigheter 
kan leda till framgång och därmed ge individen bättre möjligheter att kontrollera 
händelser. Då individen upplever att denne har vad som krävs för att lyckas medför det 
att individen hanterar och återhämtar sig från motgångar bättre. Att ha färdigheter och 
kunskaper leder inte självklart till nya färdigheter, om inte självsäkerheten att använda 
dem finns. Hög self-efficacy inom ett område kan inte likställas med hög prestation inom 
området och inte heller är låg self-efficacy detsamma som låg prestation. Vissa elever 
hävdar förtroende för en uppgift men har lite kunskap om hur de ska ta sig an den. Det 
händer också att elever som egentligen är väl förberedda för lyckande, bortsett från den 
låga tro på den egna förmågan, inte tror sig kunna lyckas. Med andra ord så kan self-
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efficacy förutse omfattningen av prestation för en del individer, men prestation beror även 
på kunskaper, förmågor och ansträngning, att tro eller att anta att någon kommer lyckas 
kommer inte vara tillräckligt. Omvänt så är det möjligt att lyckas med uppgifter även om 
individen har lågt förtroende för att det kommer att lyckas. Både hög och låg self-efficacy 
identifieras bland elever som presterar på en hög, medel och låg nivå i matematik (Collins, 
1982). Ett resultat som även en studie av Tärning (2018) stödjer.  
 
Hög self-efficacy kan hjälpa elever att hamna i en hälsosam spiral av förstärkande medan 
låg self-efficacy kan innebära en nedåtgående spiral. Elever med hög self-efficacy inom 
ett område tenderar att mer gärna delta, arbeta hårdare, uppnå mer, framhärda längre då 
de stöter på svårigheter och uppnår högre nivåer. Det leder i sin tur till framgång och 
utveckling (Bandura, 1997). Elever med låg self-efficacy lever med negativa tankar, 
tänker på uppgifter som hotande istället för utmanande och sätter låga mål (Yunus & Wan 
Ali, 2009; Bandura, 1997). Vilken effekt på en individs self-efficacy som uppnås av en 
prestation beror på flera faktorer, inte enbart prestationen i sig, utan även vilka personliga 
och/eller kontextuella värden som tolkas och vägs in (Bandura, 1997). En och samma 
prestation kan därmed höja, sänka eller lämna individens self-efficacy opåverkad. Studier 
har visat att ju mer tro på sin förmåga en individ har, desto bättre blev utförandet. Faktorer 
som inverkar på en individs utveckling av self-efficacy som följd av prestationer är 
individens förutfattade syn på sina förmågor, vilka svårigheter individen upplever i 
uppgiften, hur stor ansträngning individen spenderar, samt vilket externt stöd individen 
får. Individer som har låg self-efficacy uppvisar en större benägenhet att se upprepade 
framgångar som produkter av stor ansträngning än som bevis på sin förmåga, medan 
individer med hög self-efficacy stärker sin tro på sin förmåga. För att kunna förändra sin 
self-efficacy i samband med en prestation ställs krav på uppgiftens svårighetsgrad. För 
att kunna ge individen information om sin förmåga behöver den utmana utöver vad 
individen redan vet. Men framförallt påverkas prestationens effekt av hur stor betydelse 
individen lägger vid prestationen. 
 

Observerade erfarenheter 
En individs self-efficacy utvecklas även genom observerade erfarenheter. Genom att mäta 
sina prestationer i förhållande till andras gör en individ en bedömning av huruvida dess 
prestationer är lyckade eller mindre lyckade (Bandura, 1997). Det är troligast att det 
fungerar på detta sättet om den som observerar har tillräcklig likhet med den som 
observeras, med tanke på kön, etnicitet men framför allt kompetens är av särskild vikt. 
Vilken effekt jämförelser har på individens self-efficacy kan variera. Om individen ser 
andra i liknande situation lyckas med en prestation kan individen utveckla en tro om att 
även denne själv har kapacitet att göra detsamma. Liknande kan ske i situationer där 
individer i omgivningen misslyckas, vilket då kan påverka individens tro på att denne 
själv kan lyckas (Schunk, 2003). En individ som saknar insikt om sin förmåga, förlitar 
sig mer till observerade indikatorer (Bandura, 1997). Observerade erfarenheter är 
generellt svagare än direkta upplevelser, men de kan ändå få stor vikt, exempelvis då en 
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individ utifrån erfarenhet av andras misslyckanden accepterar sina egna misslyckanden 
som beroende på personliga brister. Händelser verkar modellerande genom att de ger 
individen information om uppgiftens svårighetsgrad, samt eventuella utmaningar och kan 
förändra individens tro på sina möjligheter. Modeller kan även bidra till en förutsägbarhet 
i situationer. Generellt minskar förutsägbarhet stress och ökar individens beredskap inför 
utmaningar. Vad som modelleras påverkas bland annat av observatörens kognitiva 
färdigheter, förutsägelser, aktiviteternas attraktivitet, samt dess funktionella värde. Även 
ålder är en påverkande faktor. Jämförelser och omgivningens inverkan vid observationer 
ökar hos barn med stigande ålder.  
 
Vid kognitiv repetition av observerad information möjliggörs utveckling av mer generella 
modeller som kan varieras och därmed anpassas i nya strukturer utöver vad som precis 
setts eller hörts (Bandura, 1997). Modellering genom observation av problemlösning är 
ett exempel på detta. Genom att eleven ser effektiva problemlösningsstrategier, vilka 
sedan modelleras genom kognitiv repetition skapas en vision hos individen, samt 
självförtroende att på egen hand utföra problemlösningen. Att på detta sätt skapa 
modeller, vid avsaknad av färdigheter, ger möjlighet till större personlig effektivitet och 
bättre prestationer. 
 
Verbal övertygelse 
Som medel för att stärka övertygelsen hos en individ om att denne har förmåga att utföra 
en prestation eller uppnå ett mål tjänar verbal övertygelse. Möjligheten för en individ att 
upprätthålla en tro på sin förmåga understöds om andra uttrycker en tilltro till individens 
förmåga (Bandura, 1997). Att som elev få höra ”du kan klara det”, kan verka stödjande, 
men att höra det upprepas samtidigt som försök genomförs och misslyckas leder troligen 
inte till ökad self-efficacy (Tärning, 2018). Bass och Loewenberg Ball (2015) 
argumenterar för att det inte är elevernas attityder som bör fokuseras, åtminstone inte 
enbart. Att försöka förändra en individs self-efficacy eller dess mindset är inte fruktbart 
om det inte samtidigt ges möjlighet att erhålla nya erfarenheter, som hjälper individen att 
klara uppgiften, samt uppmuntran att hålla ut istället för att ge upp när det tar emot. 
Samtidigt måste stödet och uppmuntran vara lämplig i omfattning, att erbjuda allt för 
mycket stöd till eleven kan tolkas som att denne inte är kapabel till att klara detta på egen 
hand och det kan i sin tur sänka self-efficacy. Verbal övertygelse kan verka för att stärka 
en individs self-efficacy om den kan ses som realistisk för individen (Bandura, 1997). Att 
bidra till att skapa en orealistisk tro på individens förmåga leder dock bara till 
misslyckanden och individen kommer således att minska tron på sin förmåga. Individer 
som har övertygats verbalt om att de har förmågan att klara givna prestationer uppvisar 
större vilja till ansträngning då de stöter på svårigheter.  
 
Verbal övertygelse förekommer vanligen i samband med respons på arbete och kan leda 
till att öka tron på förmågan eller underminera den (Bandura, 1997). För en individ som 
upplever specifika svårigheter i arbetet kan kontinuerlig respons medföra att individen 
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ökar tron på sin förmåga, men responsen kan även signalera att de lyckanden som 
individen uppnår är ett resultat av en stor ansträngning. Budskapet kan då bli att 
individens förmåga är begränsad, då det krävs en stor ansträngning för att nå framsteg. 
Ytterligare ageranden i undervisningssituationer som signalerar låga förväntningar och 
kan därmed påverka utvecklingen av elevens self-efficacy negativt är exempelvis att bli 
berömd för felaktiga resultat eller att upprepade gånger erbjudas oönskad hjälp. Individer 
som blivit övertalade att de saknar förmåga tenderar att undvika utmaningar och ger lätt 
upp då de stöter på svårigheter. En annan typ av individer besitter en stor förmåga, men 
använder den inte, i vissa fall beroende på en rädsla att misslyckas eller som följd av 
svårigheter att hantera tryck och förväntningar från omgivningen. 
 
Fysiologiska och emotionella tillstånd 
Utvecklingen av en individs self-efficacy påverkas även av individens bedömning av den 
kroppsliga information som förmedlas genom fysiologiska och emotionella tillstånd. 
Kroppsliga reaktioner som ökad upphetsning genom exempelvis ökad puls, svettningar, 
skakningar och hyperventilering sänder signaler om att individen står inför en utmaning 
(Bandura, 1997). Reaktioner av detta slag kan medföra en försvagning av individens 
förmåga att prestera. Genom rädslan för att vissa skeenden kan dessa stressreaktioner 
medföra just de dysfunktioner som individen väckt rädsla mot. Hur dessa känslor uttrycks 
kroppsligen skiljer sig åt mellan olika individer, vissa fokuserar mer inåt, medan andra 
uttrycker sig utåt.  
 
Fysiologiska eller emotionella tillstånds påverkan på en individs self-efficacy varierar 
beroende på om individen uppfattar reaktionerna som en återspegling av personliga 
brister, eller om obehaget är situationsbundet och kan kopplas till omgivningen (Bandura, 
1997). En individs bedömning av sitt fysiologiska eller emotionella tillstånd grundas från 
tidigare erfarenheter och vilka konsekvenser för prestationsuppnåelse som observerats. 
Utifrån de erfarenheterna utvecklas individens tro på hur fysiologiska eller emotionella 
tillstånd kan komma att påverka dess förmåga, för de flesta verkar de försvagande medan 
de för högpresterande verkar som en förstärkande faktor. 
 
3.2.2 Elever med låg self-efficacy 
Det finns ett samband mellan lågpresterande elever och elever med låg self-efficacy. 
Vissa elever kan ha uppfattningen att de inte är kapabla till eller har förmågan att lära. 
Det finns en tydlig skillnad mellan att tro på förmågan att lära och tro på förmågan att 
prestera (Panton, Carr & Wiggers, 2014). Panton m.fl. (2014) argumenterar för att self-
efficacy är lika viktigt för att lära som för att prestera, för att motivera till uthållighet trots 
upprepade misslyckanden. En elev kan ha en välgrundad tro på sin förmåga att kunna lösa 
en uppgift men det är inte individens self-efficacy för att prestera som inledningsvis bör 
lyftas utan snarare tron till att i själva verket försöka. 
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Det är även möjligt att elever har hög self-efficacy vilken inte överensstämmer med den 
faktiska förmågan inom området. Om en elev har hög self-efficacy men inte förmågan att 
prestera i till exempel ett ämne har denne inte behov av ytterligare förstärkt self-efficacy. 
Att övervärdera förmågor kan göra att en elev inte får del av det stöd som den är i behov 
av. Studier kring self-efficacy har funnit att yngre elever ofta har hög self-efficacy då det 
gäller svåra uppgifter och ibland envisas med att överskatta sin kapacitet även då de förses 
med feedback som indikerar att prestationen är låg (Schunk, 1995). Omvänt, om än inte 
lika vanligt så kan yngre elever underskatta sin kapacitet och även tro att de inte kan 
tillägna sig basal kompetens. För yngre elever handlar det dock ofta om det faktum att de 
inte till fullo förstår vad som fordras för att utföra en uppgift framgångsrikt. Att förse 
elever med stöd för att öka deras self-efficacy är därför inte ett övergripande mål, som 
Bandura (1997) hävdar så är syftet med undervisning inte att producera självsäkra men 
okunniga elever.  
   
3.2.3 Mindset i relation till self-efficacy 
Att se sig själv som kapabel att lära främjar en ökning av ett dynamiskt mindset, förmågor 
är tillgängliga för att förbättras. Att tro att ens öde styrs av medfödda förmågor eller 
kapacitet som antas vara bestämd, likt talang eller intelligens främjar ett statiskt mindset. 
Statiskt mindset och låg self-efficacy står indirekt i relation till varandra. Om en individ 
lågpresterar samt är övertygad om att det inte finns något att göra åt det eftersom 
prestation beror på talang eller intelligens, vilket är medfött och statiskt, så är det troligt 
att individen i fråga utvecklar en låg self-efficacy Det blir inte meningsfullt för individen 
att göra en ansträngning och den avstår därför. Därav blir det mindre troligt att individen 
kommer lyckas, eftersom individen inte ens riktigt försöker. I gengäld kommer den svaga 
övertygelsen som personen i fråga hade till sin förmåga att prestera förstärkas (Bandura, 
1997; Dweck, 2015). 
 
3.3  Identitet och self-efficacy i studien 
Self-efficacy utvecklas som vi tidigare beskrivit i sociala kontexter genom erhållna och 
observerade erfarenheter, verbal övertygelse samt emotionella och fysiologiska tillstånd 
(Bandura, 1997). Men i stunden då individen ställs inför en prestation tar sig individens 
tro på sin förmåga uttryck på ett mer psykologiskt plan, exempelvis genom känslor som 
självsäkerhet, rädsla att misslyckas och stress samt beteenden som ihärdighet och vilja till 
ansträngning. Då self-efficacy refererar till individens tankar och känslor kring den egna 
förmågan menar vi att self-efficacy därmed utgör en del av en individs identitet. Dock 
bör self-efficacy inte enbart ses som en del av en identitet så som Mead beskriver den (Da 
Silver, 2011), åtskild från psykologiska aspekter, utan snarare som ett samspel mellan det 
sociala och psykologiska då det utvecklas socialt, men blir till något psykologiskt, 
inneboende i individen. Detta överensstämmer med Skotts (inskickad), Lutovacs och 
Kaasilas (2017) syn på identitetsutveckling som socialt konstruerad men med en 
individuell aspekt som måste beaktas. Vi ser det som att self-efficacy, likt utvecklingen 
av identitet har en emotionell aspekt som utvecklas i och från den interaktion som sker 
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med omgivningen, samt utifrån det som individen bär med sig inombords, vem den är 
som person (Skott, inskickad). I enlighet med ovan nämnda beskrivningar av identitet och 
self-efficacy, anser vi att det finns såväl sociala som psykologiska perspektiv vilka vi 
förhåller oss till i denna studie.  
 

4 Begreppsligt ramverk 
Matematisk identitet utvecklas över tid och påverkas av flera olika aspekter, inte minst 
vilken matematik som görs tillgänglig i undervisning (Heyd-Metzuyanim, 2015). Även 
matematisk self-efficacy (Hackett & Betz, 1989) berörs av undervisningens matematiska 
innehåll och vilken sorts problem som hanteras i undervisningen. En individs 
matematiska self-efficacy kan således förstås som en viss del av individens matematiska 
identitet, hur den blir till lärande i matematik. Att undersöka individers hela identitet är 
alltför omfattande för denna studie, vilket även gäller för individers hela identitet som 
lärande i matematik. I denna studie kommer därför en mindre del av individers identitet 
som lärande i matematik fokuseras, individers self-efficacy. 
 
I studien kommer self-efficacy enligt Bandura (1997) användas för att analysera 
eventuella samband mellan elevernas syn på sin förmåga och hur de löser matematiska 
uppgifter, samt hur elever beskriver sin tilltro till den egna förmågan i matematikämnet. 
Enligt Bandura utvecklas en individs self-efficacy genom fyra samverkande processer: 
erhållna erfarenheter, observerade erfarenheter, verbal övertygelse samt fysiologiska 
och emotionella tillstånd. De fyra processerna kommer vidare i studien att benämnas 
”fyra teman”. Eftersom dessa tidigare beskrivits ingående i litteraturbakgrunden 
presenteras de här enbart i punktform i bilden nedan (bild 1).   
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Bild 1. Studiens begreppsliga ramverk vilket utgörs av Banduras (1997) teori om self-efficacy. 
 
 

5 Metod 
Studiens frågeställningar undersöktes genom att låta elever i åk 8 göra en för-skattning 
av huruvida de trodde sig kunna lösa ett antal matematikuppgifter korrekt. Därefter löste 
eleverna samma matematikuppgifter samt gjorde en efter-skattning av hur säkra de ansåg 
sig vara att uppgifterna var korrekt lösta. Utifrån detta valdes fyra elever för kvalitativa 
intervjuer. I dessa fokuserades de fyra elevernas lösningar, deras för- och efter-
skattningar samt ytterligare ett antal matematikuppgifter som eleverna löste vid 
intervjutillfällena. I metodavsnittet presenteras de urval som gjorts, hur datainsamlingen 
har genomförts, vilken analysmetod som använts, vilka etiska överväganden vi har ställts 
inför samt avslutningsvis en metoddiskussion. 
 
5.1  Urval 
Datainsamlingen gjordes i årskurs 8-klasser från två olika högstadieskolor. En klass från 
vardera skola för-skattade samt arbetade med matematikuppgifter och efter-skattade. 
Innebörden av för-skattning, lösning av matematikuppgifter samt efter-skattning 
förtydligas i stycket 5.2.2. Klasserna som valdes var två funktionella klasser som 
bedömdes kunna genomföra undersökningarna som ingår i studien. Elever i årskurs 8 
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valdes, då årskurs 9 under vårterminen har ett pressat schema med flera nationella prov 
att genomföra och elever i årskurs 7 går sitt första år på högstadiet, vilket inneburit en 
stor förändring i deras skolsituation. 
 
Samtliga 41 vårdnadshavare till eleverna i de båda klasserna delgavs information om 
studiens syfte och upplägg via ett informationsbrev (Bilaga A) samt ombads svara ja eller 
nej till att deras barns skattningar och matematiklösningar samlades in. I den ena klassen 
går 22 elever, vårdnadshavare till 19 av dessa svarade ja på förfrågan om deras barns för- 
och efter-skattningar samt lösningar till matematikuppgifterna fick samlas in och ingå i 
studien. Från tre av elevernas vårdnadshavare uteblev svar, även då förfrågan upprepats. 
Dessa tre elevers skattningar och lösningar ingår därför inte i det redovisade och 
analyserade materialet. Vid tillfället då klassen skattade och löste uppgifter var två elever 
frånvarande vilket resulterade i insamlat material från 17 elever. Från den andra klassen 
svarade 18 av 19 vårdnadshavare ja till att deras barns skattningar och lösningar samlades 
in och ingår i studien. En vårdnadshavare svarade nej och den elevens skattningar och 
lösningar ingår därför inte i det insamlade materialet. Vid tillfället då denna klass skattade 
och löste uppgifterna var tre elever frånvarande vilket resulterade i insamlat material från 
15 elever. Sammantaget resulterade urvalet i material från sammanlagt 32 elever. Utifrån 
hur eleverna för-skattade sin förmåga att kunna lösa uppgifterna, hur de därefter löste 
matematikuppgifterna samt efter-skattade hur säkra de var på att uppgifterna var korrekt 
lösta, valdes intressanta fall ut. Dessa val motiveras vidare under rubriken 5.2.3 
Intervjuer.  
 
5.2 Datainsamling  
Matematikuppgifterna kan ge information om elevernas förmågor att prestera utifrån 
deras tidigare erhållna och/eller observerade erfarenheter, medan intervjuerna kan, utöver 
tidigare nämnda processer, bidra med information om vilka verbala övertygelser, samt 
fysiologiska eller emotionella tillstånd som påverkat arbetet.  
  
Upplägget med för-skattning, lösandet av matematikuppgifter och efterföljande efter-
skattning var detsamma i de båda åk 8-klasserna och genomfördes i en följd under en 
lektion i respektive klass. Samtliga steg förklarades noga för eleverna under en lektion 
innan själva datainsamlingen skedde. Eleverna gavs möjlighet att ställa frågor och fick 
förtydligande svar kring frågor de hade angående genomförandet. Eleverna informerades 
inte om att de matematikuppgifter som de för-skattade var desamma som därefter skulle 
lösas och efter-skattas. Detta för att undvika att den aspekten eventuellt skulle påverka 
eleverna då de för-skattade den egna förmågan att kunna lösa matematikuppgifterna. 
 
Här nedan följer beskrivning av respektive steg i insamlandet av data i studien, först 
presenteras de matematikuppgifter som användes vid såväl för-skattning som efter-
skattning, men i olika ordningsföljd vid respektive skattning. Därefter presenteras för-
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skattning- lösning- efter-skattning, genomförda intervjuer samt användandet av 
matematikuppgifter vid intervjuer. 
 

5.2.1. Matematikuppgifter 
Uppgifterna som valdes inkluderar olika matematikinnehåll då det inte är elevernas 
matematiska kunskaper inom ett visst område vi ämnade undersöka utan deras upplevelse 
av sin egen förmåga i relation till hur de löste olika matematikuppgifter. Om till exempel 
enbart geometriuppgifter valts ut kunde resultatet blivit missvisande för elever som har 
stark respektive svag tilltro till just detta matematikinnehåll. För att kunna undersöka 
samband mellan hur elever löser uppgifter i förhållande till tidigare erhållna och/eller 
observerade erfarenheter valdes några uppgifter av en typ som är vanlig i läromedel i 
matematik och kan därmed antas vara bekanta för eleverna, samt några av en typ som är 
mindre vanligt förekommande i svenska läromedel. Nedan presenteras de olika 
uppgifterna med namn vilka kommer användas senare i resultatet när olika uppgifter 
diskuteras. 
 
Magiska kvadraten 

Fyll i de tal som saknas. Summorna ska bli samma lodrät, vågrät och 
diagonalt. 

 
    

  -1  -8   0 

   

   2  

   
        (Mårtensson, G., Sjöström, B. & Svensson, P., 2013) 

 
Beräkning med negativa tal 

(-2) + (-11) = 
  
        (egenkonstruerad uppgift) 
 
Ekvationen 

(-8) + x + 6 = (-12) 
       
          (egenkonstruerad uppgift) 
 

Ovanstående uppgifter innehåller negativa tal. Den första uppgiften, Magiska kvadraten 
är dock av en karaktär som inte är vanligt förekommande i läromedlen i matematik vilket 
de två senare Beräkning av negativa tal och Ekvationen är. Uppgifterna innehåller inte 
text i någon större utsträckning.  
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Kvadrater 
Det här området består av kvadrater av olika storlek. Hur stor area har  
 
a. de blå kvadraterna tillsammans 
 
b. de gula kvadraterna tillsammans 

        
        (Mårtensson, G., Sjöström, B. & Svensson, P., 2013).  

 
Bandet 

Ett tre cm brett rektangelformat band är svart på ena sidan och vitt på andra. 
Maria viker bandet enligt figuren. De svarta parallelltrapetserna är identiska. 
Vilken längd har hela bandet?  

 
    

                                                    
          (Uppgift hämtad från http://ncm.gu.se/kangaru) 
 
De två ovanstående uppgifterna har ett liknande matematiskt innehåll. Den första 
uppgiften Kvadrater är av en typ som är vanlig i läroböcker i matematik, till skillnad 
från Bandet som är en typ av uppgift som sällan ses i läroböcker. 
 
Väggen 

Det tar tre timmar för Kim att måla en vägg. För Charlie skulle det ta 6 
timmar att måla samma vägg. Hur lång tid tar det om de målar väggen 
tillsammans, samtidigt? 
 

        (Uppgift hämtad från http://ncm.gu.se) 
 
Rikt problem 

Allan har slutat spela golf. Nu vill han byta bort sina golfbollar mot 
tennisbollar och pingisbollar. Bodil byter gärna sina tennisbollar mot Allans 
golfbollar. Werner byter gärna sina pingisbollar mot Allans golfbollar. 
 
De kommer överens om att Allan kan byta 
3 st golfbollar mot 5 st tennisbollar 
2 st golfbollar mot 7 st pingisbollar 
 

 

   

   

 

 

  

 
  

  48 

 32                                                                 
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Hur många tennisbollar och pingisbollar kan Allan få om han byter bort alla 
sina 26 st golfbollar?   

 
        (Hagland, K., Hedrén, R. & Taflin, E., 2016). 

 
Av dessa två uppgifter är den första, Väggen av en typ som är vanlig i läroböcker i 
matematik. Den andra, Rikt problem skiljer sig från den första i och med att det inte endast 
finns ett svar. I båda uppgifterna beskrivs uppgiften i text och uppgifterna saknar given 
lösningsmetod. 
 
5.2.2 För-skattning – lösning – efter-skattning  
Eleverna fick matematikuppgifterna (Bilaga C) i klassrummet, ombads läsa igenom dem 
och därefter gjorde de en skattning av den egna förmågan att kunna lösa respektive 
uppgift. Varje uppgift följdes av påståendet “jag kommer kunna lösa uppgiften” samt fyra 
svarsalternativ: mycket osäker, lite osäker, ganska säker och helt säker. Det alternativ 
som eleverna bedömde stämde med deras uppfattning skulle ringas in. För-skattning 
genomfördes under ungefär 10–15 minuter i de båda klasserna. Därefter fick eleverna ett 
nytt häfte med samma matematikuppgifter men i en annan ordningsföljd (Bilaga D), nu 
med syfte att lösas samt efter-skattas. De två uppgifterna som bedömdes som mest 
tidskrävande (Magiska kvadraten och Rikt problem) placerades sist i ordningen. Efter 
varje uppgift följde påståendet “jag har löst uppgiften korrekt” och likt den tidigare 
skattningen gavs fyra svarsalternativ: mycket osäker, lite osäker, ganska säker och helt 
säker. Eleverna ombads ringa in det alternativ som motsvarade hur säkra de var på att 
uppgiften lösts korrekt. 
 
5.2.3 Intervjuer   
Vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer, vilket innebar kvalitativa intervjuer där 
vi gav intervjupersonerna stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2008). 
Ett första steg i utarbetandet av intervjuguide var att utifrån ramverkets fyra övergripande 
teman, erhållna erfarenheter, observerade erfarenheter, verbal övertygelse samt 
fysiologiska och emotionella tillstånd (Bandura, 1997), precisera underrubriker. Utifrån 
varje tema med tillhörande underrubriker skapades frågor som vi ansåg skulle kunna ge 
oss kunskap inom respektive tema (Bilaga E). När intervjufrågor fanns framtagna 
sammanställdes de i en intervjuguide som användes vid själva intervjutillfället  
(Bilaga F).  
 
Frågorna till eleverna ställdes inte nödvändigtvis i samma ordning som i intervjuguiden, 
vi ville värna om möjligheten att anknyta till det som eleverna sa och möjlighet att följa 
upp deras resonemang. Vi har inte heller på förhand haft uppfattningar som vi velat få 
bekräftade, varför vi ansett det viktigt att intervjuprocessen fått vara flexibel (Widerberg, 
2002). 
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Då frågeställningar handlar om att undersöka hur eleverna beskriver sin tilltro till den 
egna förmåga samt undersöka eventuella samband mellan elevers syn på sin förmåga och 
hur de löser matematikuppgifter blev intressanta fall elever som hoppat över uppgifter, 
elever där för- och efter-skattning skiljde sig åt. Intressant var även om skattningen avvek 
betydligt jämfört med elevens lösning, eller där eleven visade en genomgående hög eller 
låg skattning. Detta resulterade i att fyra elever fokuserades i studien, två flickor som vi 
valde att kalla Elin och Penny samt två pojkar som i studien benämns Emil och Karl. 
  
Penny ansågs intressant att intervjua då hon i för-skattningen angav att hon kände sig 
ganska säker på att kunna lösa uppgifterna. Utifrån resultaten tycktes hon vara relativt 
säker i lösandet av matematikuppgifterna, men hon efter-skattade sig inte som helt säker 
på att uppgifterna var korrekt lösta.  
 
Karl bedömdes som intressant då han i för-skattningen angav att han kände sig ganska 
säker på att kunna lösa uppgifterna, utifrån resultaten tycktes han vara relativt säker i 
lösandet av matematikuppgifterna. Karl för-skattade att han var helt säker på att kunna 
lösa uppgift 2 (Väggen), uppgiften visade sig vara felaktigt löst och Karl angav i 
efterskattningen att han kände sig mycket osäker på om uppgiften blev korrekt löst.  
 
Emil valdes då han för-skattade sig som helt säker på att klara att lösa en av uppgifterna, 
men valde att inte göra den och efter-skattade mycket osäker på att uppgiften var korrekt. 
Emil var även intressant med hänsyn till att han för- och efter-skattade sig som helt säker 
på samtliga övriga frågor. 
 
Elin valdes med hänsyn till att hon valde att inte lösa fyra av uppgifterna. De tre uppgifter 
som hon presenterade lösningsförslag till för-skattade hon sig helt säker eller ganska 
säker på att kunna lösa, men sedan löstes samtliga uppgifter felaktigt.  
 
Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö på elevens skola. Två av intervjuerna 
genomfördes i ett samtalsrum i anslutning till rektorsexpeditionen, de två andra i enskilt 
belägna grupprum. En intervjuare och en elev vid varje tillfälle, där intervjun 
dokumenterades genom ljudupptagning, vilket både elever och föräldrar gett sitt 
medgivande till. Intervjuerna transkriberades efterhand som de genomfördes för att kunna 
påbörja analysarbetet. Vi valde medvetet med respekt för varje enskild individs syn på 
sig själv och sin förmåga att genomföra intervjuerna enskilt med varje elev i stället för 
par eller grupp. Med tanke på maktbalansen mellan elev och oss som intervjuare, så fick 
vinsten med att vi båda kunde närvara vid varje intervjutillfälle stå tillbaka för elevens 
behov av att inte hamna i underläge. Eleverna i studien har alla varit 14–15 år, en ålder 
då elever inte är ovana vid situationen att samtala själv med en lärare.  
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5.2.4 Matematikuppgifter vid intervjuer 
Under intervjun fick eleverna reflektera kring ett antal matematikuppgifter (Bilaga G) 
samt välja att lösa valfritt antal av dem. Innan eleverna påbörjade lösandet av 
matematikuppgifterna ombads de berätta om reflektioner och tankar de fick då de såg 
uppgifterna. Därefter valde de själva vilken eller vilka uppgifter de ville försöka lösa. 
 
Likt uppgifterna som valdes för att skattas och lösas av de två klasserna utgår inte heller 
dessa uppgifter från samma matematiska innehåll utan flera då det inte är elevernas 
matematiska kunskaper inom ett visst område vi ämnar undersöka utan deras upplevelse 
av sin egen förmåga i relation till hur de löser olika matematikuppgifter. Syftet med 
uppgifterna vid intervjuerna var att vi som intervjuare fick möjlighet att dels vara med 
och observera eleverna då de löste matematikuppgifter men det skapade även tillfälle att 
i direkt samband med lösandet av uppgifter ställa frågor till eleverna kring deras tankar, 
reflektioner och upplevelser kopplat till matematikuppgifter. Ambitionen var att 
uppgifterna som användes vid intervjun skulle likna de tidigare uppgifter som skattats 
och lösts av eleverna i klasserna. Detta för att möjliggöra jämförelser och söka eventuella 
samband mellan lösningar, skattningar samt elevernas tankar och reflektioner kring de 
olika uppgifterna. 

5.3 Analysmetod  
Studiens analys är inspirerad av Grundad Teori (GT). GT tar utgångspunkt i empiri istället 
för etablerade teorier (Fejes & Thornberg, 2016). Syftet med denna studie har dock inte 
varit att etablera teori vilket förknippas med GT. Istället har delar från GT fått utgöra 
redskap med vilka vi analyserade vår data induktivt. I den insamlade empirin har koder 
sökts med utgångspunkten att inte ta perspektiv eller handlingar för givna (Widerberg, 
2002).   

Första steget i analysarbetet var att söka efter samband mellan elevernas för-skattningar, 
resultatet av de lösta uppgifterna samt efter-skattningar. Analysen innebar att vi sökte 
efter eventuella skillnader mellan för- och efter-skattning, avvikelser från hur 
matematikuppgifterna lösts kopplat till för- och efter-skattning. Genomgående hög eller 
låg skattning noterades, både på för- och efter-skattning samt att uppgifter som blivit 
lämnade utan lösningar noterades. Detta sammanställdes i en tabell. Utifrån denna tabell 
strukturerades analysen och samband mellan tidigare nämnda aspekter hos de olika 
eleverna synliggjordes. Den första fasen i analysarbetet som resulterade i tabellen gav 
underlag till att välja elever till intervjuerna.  

Utifrån elevlösningarna av matematikuppgifterna och de transkriberade intervjuerna har 
vi arbetat såsom Charmaz (2014) beskriver GT: successivt sökt efter kategorier och 
begrepp i materialet och kodat förutsättningslöst. Men, i utarbetandet av intervjuguide 
grundlade ramverket (Banduras, 1997) teman utifrån vilka vi utarbetade intervjufrågor. 
Inför analysarbetet hade vi således data indelat i fyra teman. Dessa fyra teman utgjorde 
utgångspunkt inom vilka vi sökt koder som kunde leda vidare till betydelsebärande 
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enheter. De öppna koder vi skapade i analysen jämfördes med varandra och det empiriska 
materialet. Likheter och skillnader söktes, nya koder skapades som jämfördes med 
befintliga. De koder som trädde fram sorterades och vårt fortsatta analysarbete innebar 
att koderna efter hand blev mer abstrakta och utvecklades till kategorier (Fejes & 
Thornberg, 2016).  

Hela vår arbetsprocess följdes av ett “memo skrivande”, en metod som används inom GT 
(Wertz, Charmaz, McMullen, Josselson, Anderson & McSpadden, 2011). Goda idéer, 
tankar eller frågor som uppstod under hela processen skrevs ner i ett särskilt dokument 
som vi gick tillbaka till regelbundet under arbetsprocessen. 
 
5.4  Etiska överväganden   
Såväl föräldrar som elever informerades i ett tidigt skede om upplägget av vår studie via 
ett informationsbrev (Bilaga A). I informationsbrevet presenterade vi oss själva, vår roll 
och syftet med studien, fullständig information som samtycke alternativt avböjande från 
deltagande presenterades. Vårdnadshavarna fick utifrån den informationen ta ett aktivt 
beslut, genom skriftligt svar, om de tillät att deras barns svar från skattning och 
uppgifterna med efter-skattning fick samlas in av oss eller ej. Efter att ha reflekterat kring 
huruvida informationen om studiens syfte, kunde tänkas påverka elevernas deltagande i 
studien, såg vi det inte som ett möjligt alternativ att undanhålla den informationen för 
elever och vårdnadshavare, men är fullt medvetna om att det kan ha påverkat. Ur det 
etiska perspektivet, för att uppfylla Vetenskapsrådets (2017) informationskrav, ansåg vi 
det inte vara ett alternativ att undanhålla informationen för elever och vårdnadshavare, 
det innebär att vi uppfyllt Vetenskapsrådets konfidentialitets- och nyttjandekrav.  
 
I studien medverkade endast elever som vi själva inte möter i undervisning, detta för att 
säkerställa en jämnare maktbalans vid såväl lösandet av matematikuppgifter som i 
intervjusituation, de medverkande elevernas kunskaper i matematik kommer inte 
bedömas och betygsättas av oss. Även valet av att intervjua eleverna individuellt gjordes 
med tanke på respekt för elevernas integritet, som vi motiverat tidigare. Vi ställde oss 
frågor som vilken bakgrundsfakta vi bör ha om eleverna vi valt att studera och varit 
medvetna om att inga ledande eller alltför specifika frågor bör ställas i en intervjusituation 
(Bryman, 2008).  
 
Förutom medgivande från eleverna själva till att låta sig intervjuas kontaktades 
vårdnadshavare till eleverna som intervjuades via missivbrev (Bilaga B) för medgivande 
till att genomföra intervjuerna. Studien bygger på att elev och vårdnadshavare gav sitt 
samtycke samt var medvetna om rätten att när som ha möjlighet att avböja fortsatt 
deltagande. Alla uppgifter kring eleverna kommer att vara konfidentiella. Fiktiva namn 
på elever användes så att allas identiteter skyddas i enlighet med personuppgiftslagen 
(SFS nr: 1998:204) och offentlighets- och sekretesslagen (SFS nr: 2009:400). 
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Personuppgiftslagen upphör den 25 maj 2018 och ersätts av EU:s dataskyddsförordning 
(Dir, 2016:15).  
 
Insamlat material förvarades och handskades så ingen deltagare kunde identifieras samt 
att materialet inte använts i något annat syfte än det var avsetts för. Vi såg det som en 
fördel att deltagarna var från två olika kommuner och att det därför gick att förbli 
oigenkännbar elev i studien. Vi har hållit i medvetandet, som Alderson och Morrow 
(2011) skriver, att problem och dilemman kunde uppstå under studiens gång, särskilt då 
det handlade om unga människor. Vi ställdes dock inte inför några svårigheter under 
arbetets gång av skäl att våra deltagare var ungdomar. Vi möttes tvärtom av nyfikenhet 
och ett intresse av att delta från såväl elever som vårdnadshavare. 
 
5.5  Metoddiskussion  
Innan matematikuppgifterna användes i två åk 8-klasser testades de i en pilotstudie. Vid 
pilotstudien genomförde eleverna i ytterligare en åk 8 först en skattning av sin förmåga 
att lösa sju stycken matematikuppgifter, därefter arbetade de med uppgifterna samt efter-
skattade. Vid pilotstudien framkom oklarheter kring en av uppgifterna, vilket ledde till 
att vi valde att ta bort den ur formuläret. Även en förändring gällande skalan för skattning 
gjordes efter respons från pilotklassen. En ett-till-fem skala ersattes av fyra påståenden 
(mycket osäker, ganska osäker, ganska säker, mycket säker) efter att eleverna ställt sig 
frågande till vad trean i skalan innebar. Vid genomförandet av pilotstudien märktes ett 
intresse hos eleverna av att efter arbetet med uppgifterna efterfråga samt delge varandra 
lösningar till uppgifterna. Detta ledde till att vi beslutade att genomföra samtliga delar vid 
ett och samma tillfälle för att undvika yttre påverkan på resultatet. Uppgifternas ordning 
i för- och efter-skattning skiljer sig åt för att motverka att eleverna kopplade ihop vad de 
svarade exempelvis på uppgift 1 i för-skattningen för att sedan låta det påverka svaret på 
uppgift 1 i efter-skattningen.  

Vidare har det som Glaser (1992) skriver varit en prövning att behärska sensitiviteten, att 
ha förmågan att känna eller läsa av de subtila nyanseringarna av och antydningar till 
meningsinnehållet i data samt att hantera objektivitet, att visa på förmåga att skapa en 
viss distans till det empiriska materialet och det framväxande resultatet. Det har även varit 
viktigt att ta i beaktande det Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram då det gäller 
kvalitativa intervjuer, det faktum att kvaliteten hos den data som produceras beror på 
kvaliteten hos intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper, att det krävs omfattande 
träning för att bli en högt kvalificerad intervjuare. Ämneskunskaperna som är relevanta 
för studien kände vi oss förtrogna med. Givetvis skulle ytterligare erfarenheter från 
intervjusituationer varit värdefullt. Tiden var en begränsande faktor i sammanhanget och 
hade möjligheten funnits kunde ytterligare åk 8-klasser deltagit i lösandet av 
matematikuppgifter med tillhörande för- och efter-skattningar, fler elevlösningar utöver 
de i nuläget fyra utvalda eleverna kunde analyserats och ytterligare intervjuer kunde 
genomförts, om omfattningen på studien tillät det. Efter att ha genomfört studiens olika 
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metoddelar, ansåg vi att val av såväl insamlingsmetoder som analysmetod svarade väl 
mot studiens frågeställningar och gav oss ett empiriskt material som erbjöd goda 
möjligheter för vidare analys och diskussion. 

 
Vi har i studien lagt oss vinn om att i största möjligaste mån uppfylla Charmaz (2014) 
kvalitetskriterier för processen och dess resultat, det vill säga att våra påståenden är väl 
underbyggda av data för trovärdighet, att vi förhoppningsvis kunnat erbjuda nya insikter, 
att det vi slutligen presenterar låter vettigt för dem som deltog i studien och att vår studie 
bidragit med kunskap. Detta kan jämföras med god forskaretik vilket just innefattar etiska 
frågor om forskarens uppträdande i olika roller, om ansvar gällande själva hantverket, 
forskarens ansvar gentemot forskningen, forskarsamhället och samhället i övrigt 
(Vetenskapsrådet, 2017). 
 

6 Resultat och analys 
Inledningsvis under denna rubrik presenteras resultat och analys av elevernas för-
skattning, matematikuppgifter samt efter-skattning. Även samband mellan för-skattning, 
matematikuppgifter och efter-skattning som visats och analyserats fram presenteras. 
Därefter presenteras resultat och analys från intervjuerna vilka inkluderar de 
matematikuppgifter som de fyra utvalda eleverna löste under själva intervjun. 
Intervjuerna presenteras utifrån de fyra samverkande teman som utgör self-efficacy: 
erhållna erfarenheter, observerade erfarenheter, verbal övertygelse samt fysiologiska 
och emotionella tillstånd (Bandura, 1997).  
 
6.1 För-skattning, matematikuppgifter samt efter-skattning 
Tabell 1. visar i cellerna först elevernas för-skattning av sin förmåga att lösa 
matematikuppgifter, följt av deras efter-skattning av huruvida de tror att de löst 
uppgifterna korrekt. Av utrymmesskäl ersätts mycket osäker med siffran 1, lite osäker 
med siffran 2, ganska säker med siffran 3 och helt säker med siffran 4 i tabellen. Korrekt 
lösta uppgifter är i tabellen markerade med grönt, uppgifter lösta med någon felaktighet 
är markerade med gult, felaktigt lösta uppgifter är markerade med rött och de som saknar 
lösning är markerade med blått.  
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Magiska  
kvadraten 

Väggen Kvadrater Beräkning 
m. negativa 
tal 

Ekvationen Rikt 
problem 

Bandet 

Elin 2             1 4             3 4             3 2             1 1             1 3             2 3             2 

Emil 4             1 4             4 4             4 4             4 4             4 4             4 4             4 

Karl 2             3 4             1 3             3 3             2 2             3 3             3 3             2 

Penny 3             3 3             4 3             2 3             2     3             3 3             3 2             1 

Elev 5 3             1 2             1   3             3 4             3 3             3 2             1 2             1 

Elev 6 2             4 3             4 4             4 3             3 2             2 4             4 4             4 

Elev 7 2             4 3             4 2             3 3             3 3             4 3             4 2             1 

Elev 8 2             3 4             2 1             4 4             4 4             4 4             4 4             2 

Elev 9 2             4 3             2 3             4 3             3 3             3 4             4 3            2 

Elev 10 1             1 3             2 3             1 4             3 3             1 3             2 2            3 

Elev 11 2             1 2             1 3             2 3             3 3             2 2             2 1             1 

Elev 12 2             4 3             1 4             4 3             3 3             2 2             3 2             3 

Elev 13 4             3 3             3 3             3 3             4 1             4 3             2 2             3 

Elev 14 1             1 2             2 4             2 4             3 3             1 4             3 3             3 

Elev 15 1             1 2             1 1             1 2             1 1             1 2             1 2             1 

Elev 16 2             4 2             4 2             3 3             3 2             1 2             3 2             1 

Elev 17 3             4 2             1 4             4 3             4 3             3 3             3 3             4 

Elev 18 1             1 3             3 2             3 3             4 1             3 2             1 3             2 

Elev 19 2             1 3             1 2             3 3             2 2             2 2             2 2             1 

Elev 20 3             3 4             3 4             4 4             4 4             3 3             4 3             3 

Elev 21 3             2 3             2 3             3 4             3 4             3 3             3 3             3 

Elev 22 2             2 3             3 1             1 3             4 3             3 2             3 1             1 

Elev 23 2             2 3             2 4             1 2             3 2             3 4             3 2             2 

Elev 24 3             4 2             3 4             2 4             4 3             4 2             4 2             1 

Elev 25 3             3 3             3 3             4 3             4 4             3 4             -  2             2 

Elev 26 2             4 3             3 3             3 4             4 4             3 4             - 2             3 

Elev 27 3             4 3             3 4             4 4             4 4             4 4             4 3             3 

Elev 28 2             1 3             2 2             1 1             3 1             2 3             1 1             1 
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Elev 29 3             1 3             1 2             1 4             3 4             3 2             1 2             1   

Elev 30 1             2 1             1 1             1 1             1 1             1 1             2 1             2 

Elev 31 2             - 3             - 3             4 2             4 2             - 1             - 2             - 

Elev 32 4            4 4             4 4             4 4             4 4             4 3             3 3             4 
 

Gul - 5 
Röd - 8  
Grön -11 
Blå - 8  

Gul - 0 
Röd - 20  
Grön - 9 
Blå - 3 

Gul - 4 
Röd - 9 
Grön - 15 
Blå -  4 

Gul - 0 
Röd - 3 
Grön - 27 
Blå -  2 

Gul - 1 
Röd - 9 
Grön - 19 
Blå - 3 

Gul - 6 
Röd - 10 
Grön - 12 
Blå - 4 

Gul - 9 
Röd - 11 
Grön -6 
Blå - 6 

 
Tabell 1. Resultat av för-skattning, lösning av matematikuppgifter samt efter-skattning. 
 
6.1.1 För-skattning 
Resultatet av för-skattningen visar att Väggen och Beräkning med negativa tal är de 
uppgifter som flest elever känner sig säkra eller ganska säkra på att de kommer att kunna 
lösa, medan Magiska kvadraten och Bandet är de uppgifter som flest elever skattar sig 
mycket eller lite osäkra på lösning. Utifrån resultatet kan elevers erhållna och observerade 
erfarenheter (Banduras, 1997) antas ha inflytande på deras tro på sin egen förmåga då 
Väggen och Beräkning med negativa tal är uppgifter av en typ som är vanligt 
förekommande i läroböcker, medan Magiska kvadraten och Bandet är uppgifter som 
vanligen inte finns i läromedel i matematik.  
 
De för intervjuerna utvalda eleverna visar i huvudsak en god tilltro till sin förmåga att 
lösa matematikuppgifterna. Emil för-skattar sig helt säker på att kunna lösa samtliga 
uppgifter och visar därmed en stor tilltro till sin förmåga. Penny visar en ganska stor tilltro 
till sin förmåga då hon skattar sig som ganska säker på alla uppgifter, förutom Bandet 
som hon skattar sig lite osäker på. Karl visar en varierande tilltro till sin förmåga då han 
skattar sig som helt säker på en av uppgifterna, ganska säker på fyra av uppgifterna och 
lite osäker på två av uppgifterna. Elin visar både en god tilltro och en bristande tilltro till 
sin förmåga att lösa matematikuppgifterna, hon skattar sig som helt säker eller ganska 
säker på fyra av uppgifterna, övriga skattar hon sig lite osäker eller mycket osäker på.  
 
6.1.2 Lösning av matematikuppgifterna 
Lösningarna av matematikuppgifterna visar att Beräkning med negativa tal är den uppgift 
som flest elever löser korrekt, medan Väggen är den som flest elever löst felaktigt. 
Magiska kvadraten följt av Bandet är de uppgifter som flest elever valde att inte försöka 
lösa. Både Beräkning med negativa tal och Väggen är uppgifter av en typ som är vanlig i 
läromedel i matematik, medan Magiska kvadraten och Bandet är uppgifter som inte är 
vanligt förekommande i läromedel. Resultatet visar att de uppgifter eleverna tros vara 
mindre vana vid är de som de i större utsträckning väljer att inte försöka lösa. 
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Penny löste sex av de sju uppgifterna korrekt och Magiska kvadraten med någon 
felaktighet. Hon löste Kvadrater, Beräkning med negativa tal, Väggen, Bandet, Magiska 
kvadraten samt Rikt problem med aritmetiska metoder. Ekvationen löste hon med en 
metod för ekvationslösning. Emil löste fyra av de sju uppgifterna korrekt och Bandet med 
någon felaktighet. Väggen löstes av Emil felaktigt och Magiska kvadraten valde han att 
inte lösa. Rikt problem, Bandet, Ekvationen och Kvadrater löstes med aritmetiska 
metoder, medan Väggen visar olika försök till lösning med hjälp av strukturerad metod, 
aritmetisk metod, samt ekvationer. Ekvationen angav han endast ett svar till. De uppgifter 
vilka Penny och Emil löste korrekt eller med någon felaktighet är de uppgifter där de 
använder sig av någon aritmetisk- eller ekvationslösningsmetod i lösningsförfarandet. 
Karl löste fem av de sju uppgifterna korrekt. Bandet löstes med någon felaktighet och 
Väggen felaktigt. Rikt problem löstes med en strukturerad metod, övriga uppgifter 
presenterades endast ett svar till. Elin presenterade lösningsförslag till Väggen, Kvadrater 
och Rikt problem, övriga uppgifter saknar lösning. De lösningsförslag som presenterats 
visar felaktiga lösningar. Lösningsförslagen till Väggen och Kvadrater gjordes med 
aritmetiska metoder och Rikt problem med strukturerad metod.  
 
Sammanfattningsvis löser Penny, Emil och Karl flertalet av uppgifterna korrekt och 
uppvisar därmed en god förmåga att lösa matematikuppgifter. Elin uppvisar bristande 
förmåga att lösa matematikuppgifter då ingen av uppgifterna lösts korrekt. Eleverna 
använder sig huvudsakligen av aritmetiska metoder för att lösa uppgifterna, följt av att 
endast ange svar och därefter någon strukturerad metod. De uppgifter som eleverna 
framför allt löser med aritmetiska metoder är de som är vanligt förekommande i 
läroböcker. Resultatet kan tolkas ha koppling till elevers observerade erfarenheter genom 
modeller som givits via exempel i undervisningen.  
 
6.1.3 Efter-skattning 
Vid efter-skattningen är det Beräkning med negativa tal som flest elever känner sig säkra 
på att de löst korrekt medan Bandet är den uppgift som flest elever känner sig osäkra på. 
Resultatet av elevernas efter-skattningar visar på en större osäkerhet gällande sin förmåga 
än resultatet av deras för-skattningar. Emils efter-skattning av matematikuppgifterna 
överensstämmer med för-skattningen förutom av Magiska kvadraten som han efter-
skattade sig som mycket osäker på. Även de efter-skattningar Karl och Penny gjort 
överensstämmer i mångt och mycket med deras för-skattningar, då de är lika eller skiljer 
sig åt med ett steg åt ena eller andra hållet, med undantag för Karls efter-skattning av 
Väggen vilken Karl efter-skattade som mycket osäker på att uppgiften lösts korrekt. Elins 
efter-skattningar är ett steg lägre än för-skattningarna på samtliga uppgifter utom 
Ekvationen, vilken Elin både för- och efter-skattat sig som mycket osäker på.  
 
6.1.4 Samband mellan för-skattning - matematikuppgifter - efter-skattning 
De uppgifter där för- och efter-skattningarna skiljer sig mest åt är Väggen, Rikt problem 
och Bandet. Skillnaden mellan de båda skattningarna av Väggen är att en elev skattade 
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sig mycket osäker innan och efter genomförandet var det nio elever som skattade sig 
mycket osäker. Väggen är också den uppgift som flest elever besvarar felaktigt, följt av 
Bandet. Gällande Bandet var det fyra elever som skattade sig mycket osäker innan och 
efter genomförandet var det en ökning till elva elever som skattade sig mycket osäker. 
Vid för-skattningen var det ingen elev som skattade sig som helt säker på uppgiften Rikt 
problem, men efter att ha arbetat med uppgiften skattade åtta elever sig som helt säkra.  
 
Resultaten av för- och efter-skattningarna, samt matematikuppgifterna visar på ett 
samband mellan elevernas lösningar och deras efter-skattningar, i och med att elevernas 
efter-skattningar i hög grad överensstämmer med hur korrekt de löst uppgifterna. 
Eleverna korrigerar efter-skattningen till att överensstämma med det faktiska resultatet 
av lösningarna, vilket skulle kunna tyda på en medvetenhet om sin prestation. Vaga 
samband mellan elevernas för-skattningar och deras efterföljande lösningar träder fram, 
vilket vittnar om att elevernas tro om sin förmåga i mindre grad överensstämmer med 
deras faktiska förmåga att lösa uppgifter i matematik. Dessa vaga samband illustreras i 
tabell 2. där en sammanställning av resultaten uppgiftsvis redovisas. För varje uppgift 
visas först summan av skattningsalternativen mycket osäker samt lite osäker följt av 
summan av skattningsalternativen ganska säker och helt säker. Resultaten av lösningarna, 
visas genom en summering av de som löst uppgiften felaktigt eller inte alls, följt av 
summan av korrekta lösningar och lösningar med någon felaktighet. 
 
 

För-skattning Efter-skattning Lösning 

Summa 
mycket 
osäker, lite 
osäker 

Summa 
ganska 
säker, helt 
säker. 

Summa 
mycket 
osäker, lite 
osäker 

Summa 
ganska 
säker, helt 
säker. 

Felaktig 
lösning, 
lösning 
saknas 

Korrekt 
lösning, 
lösning med 
någon 
felaktighet 

Magiska kvadraten 20 12 16 16 16 16 

Väggen 8 24 17 15 23 9 

Kvadrater 10 22 11 21 13 19 

Beräkning m. negativa tal 26 6 6 26 5 27 

Ekvationen 12 20 12 20 12 20 

Rikt problem 12 20 14 18 14 18 

Bandet 19 13 20 12 17 15 

 
Tabell 2. Sammanställning av resultat.	
 
Vid analys av de fyra utvalda elevernas skattningar och lösningar skiljer sig Emils för- 
och efter-skattning av Magiska kvadraten, samt Karls för- och efter-skattning av Väggen 
markant åt då för-skattningarna visar en hög tilltro till den egna förmågan och efter-
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skattningarna visar en mycket osäker tro att uppgiften lösts korrekt. Magiska kvadraten 
är den enda uppgift som Emil valt att kryssa över och inte presentera något 
lösningsförslag till och Väggen är den enda uppgift som Karl besvarat felaktigt. Elin visar 
en stor tilltro till sin förmåga gällande de uppgifter hon försökt att lösa men sedan löst 
felaktigt, övriga uppgifter som hon inte tror sig kunna lösa i lika stor utsträckning valde 
hon att inte presentera något lösningsförslag till. Ett samband mellan elevernas syn på sin 
förmåga vid efter-skattningen och hur de löst uppgifterna kan utifrån resultaten urskiljas. 
 
Penny och Karl tycks utifrån resultaten av deras lösningar besitta en god förmåga att lösa 
uppgifter i matematik, dock visar deras för-skattningar att de har en skiftande tro på den 
egna förmåga i och med att de skattat sig som ganska säker på flertalet av uppgifterna 
och deras efter-skattningar visar även de en skiftande tro på att de löst uppgifterna korrekt. 
Penny har efter-skattat uppgifter som lösts korrekt allt från mycket osäker till mycket 
säker. 
 
6.2 Resultat och analys av intervjuer   
Presentationen av resultat och analys från intervjuerna struktureras utifrån Banduras 
(1997) fyra teman, erhållna erfarenheter, observerade erfarenheter, verbal övertygelse 
samt fysiologiska och emotionella tillstånd. 
  
6.2.1 Erhållna erfarenheter 
Vid intervjuerna framträder fyra övergripande kategorier gällande elevernas erhållna 
erfarenheter: attityd till matematikämnet, faktorer för lärande i matematik, förmåga i 
matematik, samt hantering av matematikuppgifter. 
 
Den första övergripande kategorin beskriver elevernas attityd till matematikämnet. 
Samtliga fyra elever som intervjuats uttrycker att matematik är roligt eller kul. Deras 
attityd till ämnet skiljer sig inte åt trots att de uttrycker sig ha olika förutsättningar eller 
förmågor inom ämnet. Den andra kategorin handlar om elevernas syn på faktorer för 
lärande i matematik. Samtliga fyra elever framhåller betydelsen av att öva, att göra många 
uppgifter. Penny, Karl och Elin påtalar även betydelsen av att någon förklarar och/eller 
att läraren håller genomgångar för deras lärande i matematik.  

 
“Jag lär mig när jag bara gör uppgifter, eller genomgångar om man fattar” (Penny)  
“Jobba med det.. jobba mycket med matte så att man kan utvecklas och bli bättre. 
Ju mer tid, desto bättre blir man, träning.” (Elin) 
“man får kanske skriva ner olika tal som man lär sig. Eller att någon får förklara 
för en” (Elin) 
“Man måste nog öva mycket, skriva mycket i boken tror jag och sen är det bra om 
man har någon som går igenom, så man vet att man gjort rätt” (Karl) 
“Man övar genom att göra olika sorters uppgifter, man får hela tiden lära sig något 
nytt, som gör det enklare hela tiden” (Emil) 
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Gällande elevernas beskrivning av sin förmåga i matematik, vad eleverna anser sig klara 
av inom matematik, uppvisar tre av de fyra eleverna, Penny, Karl och Emil, god tilltro till 
sin egen förmåga, medan Penny ger uttryck för låg tilltro. Gemensamt för samtliga fyra 
elever är dock att synen på matematikämnet och tilltron till den egna förmågan tycks varit 
relativt konstant genom alla skolår.  

 
“Jag tror att jag klarar mig ganska bra faktiskt, jag fattar det mesta. Jag har alltid 
haft lätt för matte” (Penny) 
“a, jag har ganska lätt för matte, ja jag har ju inte jättesvårt för det direkt eller så” 
(Karl) 
“Jag brukar kunna lösa de flesta uppgifterna men ibland slarvar jag” (Emil) 
“det är ganska enkelt och det går ganska bra för mig (...) Jag klarar av det mesta.” 
(Emil) 
“Jag har väldigt så här dåligt självförtroende, när det kommer till matte då så att 
jag tänker väl att jag inte är så bra på det” (Elin) 

 
Gällande hantering av matematikuppgifter väljer samtliga elever att vid intervjutillfället 
arbeta med uppgiften Flygplanen (Bilaga G). De uttrycker en säkerhet kring sin förmåga 
att kunna lösa uppgiften, samt beskriver att de vet hur de ska gå tillväga eller att de har 
en metod. Tre av eleverna, Penny, Karl och Emil, väljer även att lösa ekvationen. Elin, 
som väljer att inte lösa ekvationen uttrycker ett medvetet val då hon menar att hon har 
svårt för ekvationer. Det framträder att eleverna väljer att arbeta med de uppgifter som de 
känner sig säkra på, är bekanta med, eller har en given metod för, framför de som saknar 
given lösningsmetod eller upplevs mindre bekanta eller som eleverna känner sig mindre 
säkra på att kunna lösa korrekt.  
 

“Flygplanet och ekvationen är ju bara att räkna ut, de två sista får man klura ut 
eller man kanske till och med kan rita ut dem” (Emil) 
“De (pekar på uppgiften med flygplan och ekvation) är lätt att kontrollräkna också 
(…) ganska lätt räkning, flygplanet är bara att ta delat och den ekvationen är bara 
att ta skillnaden” (Karl)    
“Den (eleven arbetar med uppg. 3, ekvationen) känner jag verkligen igen. Jag har 
precis jobbat med det” (Penny)  

 
6.2.2 Observerade erfarenheter 
Vid intervjuerna framträder två övergripande kategorier gällande elevernas observerade 
erfarenheter: egen prestation i förhållande till andras samt konsekvenser av andras 
prestationer.  
 
Gällande egen prestation i förhållande till andras uttrycker samtliga intervjuade elever 
att arbete i par eller grupp, att arbeta tillsammans med klasskompisar har fördelar. Av 
olika skäl väljer eleverna dock att samarbeta eller att avstå från det i klassrumssituationer. 
Emil och Karl är tydliga med att samarbeta med andra är berikande och de ser vinster som 
till exempel att andra kan förklara om de själva inte vet hur de ska hantera ett problem. 
De anser även att de själva lär sig av att förklara för andra. Även Penny anser att samarbete 
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är positivt av samma skäl som nyss nämnda elever men önskar hellre arbeta och tänka på 
egen hand då det är tidskrävande att förklara för andra och att det kan vara svårt att få 
andra att förstå de egna tankegångarna. Elin upplever att det skapar stor osäkerhet att 
delge sitt arbete för andra och föredrar därför att arbeta själv. Trots enighet kring 
möjligheterna som samarbete erbjuder väljer alltså två av eleverna, Penny och Elin, om 
möjligt bort det. 
 

“När jag jobbar med andra måste jag förklara hur jag tänker och det tar lång tid” 
(Penny) 
“Jag trivs väl bara bättre att jobba själv (…) jag kan bli osäker om de tycker något 
annat (…) ja men då hade jag typ fel, jag blir mer osäker känns det som” (Elin) 
“Det bästa tycker jag är när man är två stycken för då kan man, om man stöter på 
problem så ser man inte lösningen, man ser inte sitt eget problem, men då kan man 
hjälpas åt (…) man lär sig mer av att arbeta med andra, det tror jag att jag gör i 
alla fall” (Emil) 
“Det är roligare att arbeta i par (…) för sen när är man jobbar i par eller i grupp 
så kan det vara så att en förstår men att de andra i gruppen har lite svårt att hänga 
med” (Karl) 
“Om man jobbar med någon som är bra på att förklara, om man inte riktigt förstår 
men är på väg att först så lär man sig mer” (Karl)  

 
Att delge sina lösningar eller svar på uppgifter inför klassen tycks i stor mån avgöras 
utifrån säkerheten om svaret eleven har är det rätta. Eleverna utsätter sig i varierande 
mängd för detta, Penny och Elin avstår helt och Emil svarar då han är försäkrad om att 
svaret är korrekt, endast Karl säger sig inte bli hindrad av att svaret inte med säkerhet är 
det rätta. Självkänsla, självförtroende, rädsla för kommentarer och hierarki i klassen 
nämns som möjliga förklaringar av eleverna till att alla i en klass inte svarar eller delger 
lösningar inför andra. 
 

“Jag brukar inte räcka upp handen eller så för jag vågar inte prata inför klassen så 
mycket” (Penny) 
“Nej, nej, inte inför klassen! då brukar jag inte räcka upp handen. Jag tror det beror 
på att jag är rädd för att säga fel, att det ska vara fel svar” (Elin) 
“Händer väl att jag svarar på frågor, beror på att jag kan lösa dem, att jag 
garanterat vet att det är rätt” (Emil)  
“Jag kan göra fel eller så, många kan ju vara blyga eller så men jag ser det inte som 
något hinder” (Karl) 

 
Konsekvenser av andras prestationer, andras lyckanden och framgång går att glädjas 
över, det kan sporra och inspirera till egna lyckanden och ses som positivt av eleverna. 
De kan känna sig peppade, sporrade eller vill ha lika bra som den andra på nästa prov. 
Elevernas fokus riktas mot andras lyckanden, ingen ger uttryck för att påverkas av 
eventuella misslyckanden från elever omkring dem. 
 

“Om det går bra för någon annan så blir jag så klart glad för den, men jag vill också 
få rätt och så. Det peppar” (Emil) 
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6.2.3 Verbal övertygelse 
En kategori som framträder inom verbal övertygelse är elevernas tankar kring sin egen 
och andras bild av sig själv som matematikelev. Ytterligare kategori är elevernas 
upplevelser av uppmuntran och återkoppling i samband med arbete med matematik samt 
konsekvenser av det, påverkansfaktorer på motivationen i elevernas arbete i matematik 
samt hantering av utmaningar och svårigheter. 
 
Elevernas tankar kring sin egen och andras bild av sig själv som matematikelev, beskriver 
en samstämmighet kring vad som är utmärkande för en elev som är bra i matematik”. De 
framhåller beteenden som att arbeta tyst och flitigt samt att hinna med många uppgifter 
under lektionstid, andra aspekter är att en “bra elev i matematik” är säker och kan förklara 
för andra. Emil är den enda som nämner att samarbete med andra är utmärkande för någon 
som är bra i matematik. Av de intervjuade eleverna identifierar sig tre av eleverna, Penny, 
Emil och Karl med beskrivningen, vilket de grundar på en bedömning av sig själva samt 
att de även tror att andra har samma bild av dem, det vill säga, att de är tysta, arbetsamma 
och hinner med mycket under lektionstid. De har även förmåga att förklara för andra, 
även om de, som tidigare redovisats väljer att göra det i olika omfattning. Elin delar 
beskrivningen av hur en bra elev i matematik är men anser inte att den stämmer in på 
henne själv. I resultatet från matematikuppgifterna som löstes av eleverna inför 
intervjuerna lyckas Penny, Emil och Karl att lösa flertalet av uppgifterna, till skillnad från 
Elin som hade svårigheter att lösa uppgifterna alternativt lät bli att lösa dem. På så sätt 
sammanfaller resultatet på uppgifterna med elevernas syn på vilka som är bra i matematik. 
Resultatet på uppgifterna mäter dock inget om elevens beteende som tysthet, flitighet eller 
snabbhet det vill säga det som eleverna framhåller som måttstock för en bra elev. 
 

“Jag tror jag faktiskt jag är en ganska bra elev för jag brukar sitta tyst och jobba 
på lektionerna” (Penny) 
“Jag jobbar snabbare och då hinner jag med mer på en lektion” (Penny) 
“Nej, alltså nej, det kan jag verkligen inte säga, jag är inte så jättebra på matte” 
(Elin) 
“Jag brukar jobba rätt bra” (Karl) 
“Flitig, tyst på lektionerna, jobbar på mycket, gör många uppgifter varje lektion, jag 
sitter inte och gör ingenting” (Emil) 
 

Elevernas tycks även uppfatta att sin egen och andras bild av dem själv som 
matematikelev bekräftas genom att matematikläraren har samma syn på dem som de 
själva har. Elevernas bild är att undervisande lärare och de själva ser samma styrkor och 
svagheter hos respektive elev samt att provresultat bekräftar för läraren vilken 
matematikelev de är. 
 

“Jag tror samma styrkor och svagheter för man märker på proven” (Penny) 
“Men jag tror han tycker samma som jag, att jag inte har så bra koll på ekvationer” 
(Elin) 
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Elevernas upplevelser av uppmuntran och återkoppling i samband med arbete med 
matematik samt konsekvenser av det, innefattar aspekter som att få beröm, motivation att 
anta utmaningar, respons och förväntningar från läraren och sig själv som elev.  
 
Alla intervjuade elever säger sig få beröm och uppmuntran för sitt arbete. Penny, Emil 
och Karl pekar på undervisande lärare som den som främst berömmer och uppmuntrar 
dem i arbetet med matematik, Elin hänvisar till sina föräldrar som de som främst 
uppmuntrar.  
 

“Jag blir glad att de tror på mig, att jag kan klara det och så” (Penny) 
“Jag blir alltid peppad då man får lite extra så, du kommer klara det, det kommer gå bra” (Elin) 

 
Konsekvensen av uppmuntran och beröm blir enligt eleverna att de uppmuntras att anta 
utmaningar. Penny, Emil och Karl menar att motivationen att anta utmaningar handlar 
om att någon uttalar en tro på dem och deras förmåga vilket upplevs inspirerande. Karl 
hänvisar till att möjligheten att få högre betyg innebär att svåra utmaningar måste antas. 
Själva utmaningarna som eleverna hänvisar till består i att välja nivå på svårighet i 
läromedlet, där blå sidor är de lättaste och följs av grön, röd och avslutas med de svarta 
sidorna som innebär de svåraste uppgifterna. Emil menar att en utmaning även kan 
innebära att arbeta vidare med uppgifter utanför läromedlet. 
 

“Ja, jag brukar jobba med grunduppgifterna och när jag är klar får jag göra röda 
eller svarta sidor som passar mig” (Penny) 
“I matteboken får man välja om man vill göra gröna, röda eller blåa” (Elin) 
“Vill man ha bättre betyg får man ju ta de röda eller svårare uppgifter” (Karl) 
“då får man svårare uppgifter på papper när man är klar med kapitlet” (Emil) 

 
Via respons från läraren upplever eleverna att de får såväl återkoppling som uppmuntran 
för det arbetet som de gör i matematik. Det sker via prov, matriser och muntliga 
kommentarer. Penny och Elin lyfter fram den positiva känslan som respons skapar, de två 
andra eleverna, Emil och Karl framhåller betydelsen för den egna kunskapsutvecklingen 
som en konsekvens, att respons fyller en funktion genom att bekräfta vilka kunskaper som 
man besitter som elev samt att respons är ett stöd i lärandet. 
 

“Ja, man känner sig lite stolt så det är alltid bra.” (Penny) 
“Man känner sig mer duktig om man får respons, känner jag” (Elin) 
“Det besvarar väl liksom det jag redan tror om mig själv” (Karl) 
“Det tycker jag man får genom betyget” (Emil) 
“Respons gör att du kommer ihåg uppgifterna, att du vet hur du ska lösa dem i 
framtiden (…) då tror jag man kommer ihåg bättre. Kunskapen stannar kvar, flyger 
inte iväg” (Emil) 
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Beröm som fås upplevs stå i proportion till den prestation som man gjort. Penny och Emil 
menar att konsekvensen av felaktigt beröm kan ge upphov till en känsla av visst obehag.   
 

“Om det gick jättedåligt på ett matteprov men sen hör att det gick så här bra känner 
man kanske att man blev lurad, en konstig känsla…” (Penny)  
“Eller om man får beröm för att ha löst en uppgift fast man har tagit hjälp av någon 
annan” (Emil) 

 
Eleverna upplever även uppmuntran genom de förväntningar som deras lärare har på dem 
i matematikämnet, det ses som positivt och tycks bidra till en vilja att anta utmaningar i 
ämnet. Alla intervjuade elever är överens om att trots höga förväntningar från läraren 
upplever de ingen press från denne, de menar att det ändå är de själva som ställer de 
högsta förväntningarna. 
 

“Jag själv har högst förväntningar. Jag har alltid stora förväntningar” (Penny) 
“Jag sätter press på mig själv, jag vill lyckas i matte” (Emil) 

 
Utmaningar som upplevs svåra till exempel problem eller uppgifter som eleverna möter 
och som de inte klarar att lösa tycks påverka eleverna lika men hanteras olika. Under 
lektionstid väcker motstånd inga starka känslor hos någon av eleverna. 
 

“Jag tänker bara att det är nytt och att jag måste lära mig mer. Det kommer såklart 
komma sånt som jag inte känner till” (Penny) 
“Det är väl bara en uppgift och då tänker jag att jag klarar många andra” (Elin) 
“På lektionerna gör det inget, om det är något man inte jobbat med förut för då är 
det inte så konstigt att man inte kan det” (Karl) 

  
Penny, Emil och Karl säger sig ha strategier för hur de hanterar utmaningar, de tittar 
tillbaka i läromedlet efter tips, frågar kompisar eller läraren samt fortsätter att arbeta 
envist med uppgiften eller problemet, alla tre säger sig vilja klara av att komma fram till 
en lösning. Elin säger att hon hoppar över uppgifter som är svåra att lösa. Elevernas 
utsagor överensstämmer med resultat från då eleverna löste matematikuppgifter i klassen, 
där just Elin lämnade fyra av sju uppgifter utan försök till lösning, även Emil lämnade en 
av matematikuppgifterna, i övrigt försökte Penny, Emil och Karl lösa samtliga uppgifter.   
 
Synen på att få hjälp av läraren även då man som elev inte bett om det visar på samma 
mönster hos eleverna som vid hanterandet av utmaningar. Penny, Emil eller Karl har inget 
emot att läraren erbjuder sitt stöd även om eleven inte räckt upp handen eller sagt sig vara 
i behov av hjälp, Emil och Karl ställer sig klart positiva till det. Elin uttrycker en viss 
känsla av att känna sig besvärad om ej efterfrågat stöd ges och ser det inte som önskvärt. 
 

“Jag säger väl typ (…) jag behöver liksom inte hjälp (…) att någon kommit och satt 
sig så där (…) det är verkligen inget fel med (…) men man räcker ju oftast upp 
handen” (Elin) 



 

 

 

 

 
 

34 

“Läraren går runt och sen kanske han kommer tillbaka och kollar och frågar hur 
det går, då kommer man vidare med sina uppgifter, det är positivt” (Emil) 

 
Konsekvensen av att inte klara att lösa uppgifter vid provsituationer skiljer sig från 
lektionstillfällen. Som tidigare redovisats uttryckte eleverna ingen oro över att ställas 
inför utmaningar som de inte klarar fullt ut under matematiklektionerna, situationen vid 
provtillfällen är annorlunda. Eleverna ger uttryck för en oro att inte prestera sitt bästa samt 
att svara fel. 
 

“På matteproven är jag lite orolig att jag ska göra något slarvfel eller tänker fel” 
(Penny) 
“Ja prov är en helt annan sak, då känner jag hela tiden (…) om man inte är hundra 
procent säker då tänker jag, är det verkligen rätt” (Elin) 
“Om det är på prov så har man ju lite press, då vill man ju gärna klara det” (Karl) 

 
6.2.4 Fysiologiska och emotionella tillstånd      
Det som eleverna uttrycker under intervjuerna kring fysiologiska och emotionella 
tillstånd omfattar elevernas känslor och upplevelser inom arbete med matematik samt vad 
som ligger till grund, när känslorna tar sig uttryck och hur de har visat sig och/eller 
påverkat elevernas prestationer. 
 
När eleverna uttrycker sina känslor och upplevelser inom matematik berättar de fyra 
eleverna entydigt att de känner sig glada när de tänker på matematik. Till grund för 
känslorna fokuserar eleverna på en lust att lära nya saker och att lyckas, samt en positiv 
inställning till ämnet. Det framkommer att dessa positiva känslor upplevs när eleverna 
ställs inför uppgifter i matematik som de uppfattar som lätta/ganska lätta, eller att 
uppgifterna känns igen. De uppgifter som eleverna lyfter fram som de som framkallade 
positiva känslor är också de som eleverna främst valde att arbeta med under 
datainsamlingen och även löste korrekt. Vi kan därmed anta att hur säker eleven är på 
lösningen är av betydelse för känslan i arbetet.  
 

“den här, den är det en väldigt bra känsla på (flygplanen). Det är en bra känsla. 
Den visste jag hur jag skulle lösa direkt.” (Elin) 
“De här kändes mycket lättare, för jag kände igen många av dem som vi har jobbat 
med förut.” (Penny) 
Intervjuaren: “om jag uppfattat dig rätt så har du positiva känslor till matematik och 
en god tilltro till din förmåga gäller det även den matematik som är utanför skolan?” 
Eleven: “jo men jag tycker att jag klarar mig rätt bra.” (Karl) 
“Man blir typ så här, det är typ en glad känsla för då tänker man typ att om man 
klarar någonting så blir man glad” (Elin)  
 

Motsatsen, att eleverna upplever uppgifterna som nya, obekanta kan ses skapa en känsla 
av osäkerhet hos dem enligt beskrivningar av Penny, Elin och Emil. Penny beskriver att 
när hon inte riktigt vet hur hon ska göra väcks känslor av osäkerhet. Även Elin beskriver 
hur känslor av osäkerhet och ånger kan uppstå då hon inte riktigt förstår uppgifter. 



 

 

 

 

 
 

35 

 
Elin och Emil ger en bild av hur förberedelser kan påverka känslan i kroppen. Emil menar 
att känslor som press kan upplevas i samband med provtillfällen och yttra sig genom ökad 
puls och att det därför är bra med diagnoser som visar vilket innehåll som bör fokuseras 
inför prov. Elin berättar att känslan vid arbetet med matematikuppgifterna vid det tidigare 
datainsamlingstillfället inte var så bra, till följd av att hon inte visste vilka uppgifter som 
skulle komma och därför inte hade möjlighet att förbereda sig innan. Elin uttrycker även 
betydelsen av stöd i arbetet för en positiv känsla. 
 

“hemma tycker jag det är lite enklare för min pappa förklarar så bra. Här i skolan 
kan det vara att man inte får tillräckligt med tid som man behöver eftersom det är 
andra som också ska ha hjälp. Men hemma är det bara fokuserat på mig och då blir 
det mycket enklare.” (Elin) 

 
Negativa känslor som eleverna beskriver förekommande inom arbete med matematik är 
press, osäkerhet, nervositet, stress och krav, samt som någon elev uttrycker dåliga 
känslor. Tre av de fyra eleverna, Penny, Elin och Emil anger att de upplevt stress och 
press i mer eller mindre omfattning. Situationer som orsakat känslor av stress eller press 
är prov och tillfällen där det finns en förväntning att eleven ska visa kunskaper, samt att 
prata inför andra. Karl berättar att han inte upplevt känslor som stress eller press, men att 
en känsla av nervositet uppstod i samband med intervjusituationen på grund av att 
intervjun spelades in, samt att det fanns en rädsla för att göra fel. Press beskrivs av Penny 
påverka prestationer negativt. 
 

7 Diskussion  
Att eleverna har en större tilltro till sin förmåga att lösa uppgifter med bekant struktur, 
samt väljer att arbeta med dessa framför mer obekanta är inget uppseendeväckande 
resultat. Inte heller att resultaten blir bättre vid arbete med bekanta uppgifter, då 
erfarenheter inom matematikarbete inverkar på synen på sin förmåga (Darragh, 2015). 
Att det inte visar sig vara någon genomgående skillnad mellan hur hög- eller 
lågpresterande elever, det vill säga de elever som löser de flesta uppgifterna korrekt och 
de elever som uppvisar svårigheter att kunna lösa uppgifterna, skattar sin tilltro till sin 
förmåga att kunna lösa uppgifterna är däremot intressant att rikta fokus mot. Det behöver 
nödvändigtvis inte vara så att hög self-efficacy inom ett område är likställt med hög 
prestation inom området och vice versa, det är mer komplext än så. Möjligen finns en 
förklaring till resultatet i det faktum att även om individens self-efficacy utvecklas genom 
bland annat erhållna erfarenheter och vidare dess identitet i den sociala kontext eleven 
befinner sig i, inverkar den aspekt av identitet vilken fokuserar individens tankar, känslor 
och vem individen är (Lutovac och Kaasila, 2017). De intervjuade elevernas bild av sig 
själva som matematikelever fokuserar på beteenden, snarare än personliga egenskaper, 
de etablerar och positionerar sig själva utifrån respons från andra och att deras syn på sig 
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själva uppkommit via erfarenheter i samspel med den kontext eleverna befunnit sig i är 
därför ett möjligt antagande (Darragh, 2016; Martin, 2012). 
  
Trots positiva erfarenheter av att delge egna prestationer i matematik till andra avstår 
eleverna från detta av osäkerhet och rädsla att göra/svara fel. Om 
matematikundervisningen lägger stor vikt vid att eleverna besvarar frågor korrekt och 
reproducerar korrekta svar på prov, främjar det en prestationsinriktad elevidentitet (Heyd-
Metzuyanim, 2015; Dweck 2015). Eleverna i studien skulle därmed kunna antas ha 
utvecklat en sådan identitet där korrekta svar är i fokus från elevernas synvinkel. 
Självkänsla och självförtroende inom matematikämnet och att bli observerad av andra 
elever i klassen tycks begränsa elevernas deltagande i undervisningen. Relationen till 
matematikämnet, elevernas matematiska identitet tycks innefatta bakomliggande 
tolkningar som kanske inte framträder vid första anblicken (Stinson & Bullock, 2012), 
men som synliggjordes hos studiens elever via observerade erfarenheter inom self-
efficacy. Elevernas agerande, eller snarare icke agerande, kan även kopplas till större 
sammanhang, English m.fl. (2008) menar att om vi ser identitet som en länk mellan 
lärande och dess sociokulturella kontext så blir frågor kring tillgänglighet och delaktighet 
av vikt. Undervisningsklimat som av eleverna inte upplevs tillåta misstag och där inte alla 
elevers röster blir hörda, lämnar obesvarade frågor kring hur tillgänglighet och 
delaktighet tillgodoses. Elevernas tro på sin förmåga stärks av andras framgångar, det 
omvända skulle enligt Schunk (2003) kunna ske, det vill säga att misslyckanden från 
andra inverkar negativt på tron på den egna förmågan. Ett möjligt skäl till att eleverna 
inte har den erfarenheten kan vara bristen på felaktiga svar och lösningar, de kommer 
sällan till uttryck i klassrummet då elever främst svarar med korrekta svar. Olika 
lösningar, även felaktiga, på uppgifter och problem tycks inte lyftas fram som exempel 
att lära av i undervisningen.  
 
I den undervisningspraktik eleverna befinner sig tar de del av återkoppling och 
uppmuntran genom prov, matriser och muntliga kommentarer. Konsekvenser av 
uppmuntran och återkoppling beskrivs ha positiv inverkan på motivationen samt 
stimulerar till att anta utmaningar i matematik, likt tidigare forskning visat (Boaler, 2012). 
Elevernas inställning till utmaningar är positiv och enligt forskning kan realistiska 
utmaningar bidra till utveckling av elevernas self-efficacy (Bass & Loewenberg Ball, 
2015). Det vaga sambandet mellan elevernas tro på sin förmåga och dess prestationer 
samt den bild som skapas, att eleverna har en bättre tro på sin förmåga än vad den faktiska 
verkligheten sedermera visar, gör att det inte tycks finnas vinster med att enbart verka för 
att öka elevernas tro på sig själva. Våra reflektioner överensstämmer med resultatet av 
TIMSS 2015 (Skolverket, 2016), samt Banduras (1997) teori vilken menar att målet med 
undervisning inte är att producera självsäkra elever med bristfälliga förmågor. Vår studie 
indikerar på att ytterligare en konsekvens av återkoppling är inverkan på elevernas 
matematiska identitet. De beteenden som eleverna framhåller kännetecknar en bra 
matematikelev, att arbeta tyst, flitigt och snabbt, återkopplas inte genom resultat av 
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prestationer, snarare muntliga kommentarer och kontextuellt sammanhang. Med hänsyn 
till att kommentarer i klassrummet verkar identifierande (Heyd-Metzuyanim & Sfard, 
2012) kan de beteenden som eleverna lyfter fram förmodas vara sådana som återkoppling 
riktats mot och vi kan därmed påstå att elevers uppfattningar och matematiska identitet 
kan påverkas av den undervisningspraktik, samt den sociala kontext de befinner sig i.  
  
De intervjuade eleverna uppskattar matematik och oberoende var och ens förmåga att 
prestera i ämnet har de en positiv grundinställning till matematik. Då eleverna möter 
välbekanta uppgifter där de känner sig säkra på hur de ska lösas ger det positiva känslor 
och det motsatta det vill säga mer obekanta uppgifter kan skapa osäkerhet. Detta behöver 
inte nödvändigtvis tolkas som att elever önskar enkla och välbekanta uppgifter. Tvärtom 
är eleverna tydliga med att de gärna antar svårigheter, utmaningar och hinder under 
lektionstid, då syftet är att få träna på det som är utmanande och då det är tillåtet att 
prova/göra fel. Detta stöds av forskning som visat att elever gärna antar utmaningar och 
svårigheter vid problemlösning och att misslyckanden med ett problem inte behöver 
hindra elever från att uppleva uppgifter både roliga och tillgängliga (Palmér & van 
Bommel, i tryck). Det är snarare syftet till lärandet som är av betydelse och alltså påverkar 
hur elever hanterar hinder de möter inom matematik. Ett alltför prestationsinriktat fokus, 
vilket prov och tester skulle kunna vara uttryck för, minskar elevernas kreativitet och kan 
leda till känslor som ångest i samband med svårigheter och utmaningar (Heyd-
Metzuyanim, 2015). Det är då eleverna förväntas redovisa sina kunskaper som vid 
provsituationer de upplever känslor som press, stress och nervositet, erfarenheter som 
verkar försvagande på prestationen för de allra flesta individer (Bandura, 1997). Detta 
skapar frågor kring hur väl prov kan ger en rättvis bild av en elevs förmågor i 
matematikämnet. Samtidigt är bedömning av kunskaper ständigt närvarande i 
matematikundervisningen, formativ bedömning sker fortlöpande och på så sätt kan elever 
och deras förmågor anses utsättas för bedömning stor del av undervisningstiden. Panton 
m.fl. (2014) poängterar skillnaden mellan att tro på förmågan att lära och tro på förmågan 
att prestera. Vilken av dessa två som ges mest utrymme i matematikundervisningen är 
intressant att fundera vidare kring. 
 

8 Fortsatt forskning 
Vi valde i vår studie att fokusera elevers self-efficacy vid prestationer, vilken utgör en del 
av hela individens identitet och identitet som lärande i matematik. Utvecklingen av en 
elevs identitet är dock komplex och erbjuder många spännande infallsvinklar att studera 
vidare. Vår empiri utgick från för-, efterskattningar, matematiklösningar samt intervjuer, 
att ta utgångspunkt i den undervisningskontext eleverna befinner sig i vore intressant. 
Exempelvis skulle de sociomatematiska normer som råder i ett klassrum och deras 
betydelse för att skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer där alla elever känner 
delaktighet i matematikundervisningen kunna belysas. Vidare vore det intressant att 
studera hur bedömning blir en del av lärandet i undervisningen utan att inverka 
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begränsande på elevernas prestationer samt hur detta i ett större perspektiv påverkar 
utvecklingen av en individs matematiska identitet.  
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 
 
Informationsbrev till vårdnadshavare åk 8 

 
 
Under vårterminen 2018 kommer vi, Linda Sjögren specialpedagog XXXX XXXX 
kommun och Therese Karlsson lärare i matematik XXXX XXXX kommun, genomföra 
vårt magisterarbete i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet. Vårt intresse är att 
studera elevers inställning till sin förmåga att lösa uppgifter i matematik. Som ett första 
steg i vår undersökning kommer elever i utvalda klasser lösa ett antal uppgifter under en 
ordinarie matematiklektion med ordinarie undervisande lärare.  
 
Därefter önskar vi samla in elevernas lösningar för att studera dem vidare. Syftet är att 
utveckla vår kunskap inom området och förhoppningsvis kunna bidra till 
vidareutvecklandet av både vår egen och skolornas övriga matematikundervisning. 
 
Vi önskar svar från er vårdnadshavare om ni godkänner att ert barns lösningar samlas in 
av oss efter lektionens slut. Ni svarar antingen ja eller nej till att ert barns lösningar får 
samlas in. Ett samtycke kan när som under arbetets gång återtas. 
 
I ett andra steg av vårt arbete kan det komma bli aktuellt med intervjuer av elever, i så 
fall återkommer vi med mer information samt tillfrågar om samtycke från 
vårdnadshavare innan någon intervju genomförs. Vi besvarar gärna frågor om vårt 
arbete. Du kan komma i kontakt med oss via nedanstående e-mailadress eller 
telefonnummer. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Linda Sjögren   Therese Karlsson                                        
linda.sjogren@xxxx.se therese.karlsson@utb.xxxx.se                                               
mobilnr. xxxx   mobilnr. xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 
 

II 

Bilaga B Missivbrev 
 
 
Till dig som är vårdnadshavare till elev åk 8. 
 
 
Hej! 
 
Ni har tidigare givit ert samtycke till att vi, inom ramarna för vårt magisterarbete i 
matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet, samlat in och analyserat ert barns lösningar 
på matematikuppgifter. Som en fortsättning på dessa analyser skulle vi vilja intervjua 
ditt barn kring hens tankar och syn på att lösa olika sorters matematikuppgifter. Vi avser 
avsätta max en timme till intervjun, troligen kortare tid. För att svaren i intervjun ska 
kunna analyseras av oss i efterhand skulle vi vilja att intervjun spelas in. Ingen annan än 
vi två som gör detta magisterarbete samt eventuellt vår handledare och examinator 
kommer att lyssna till inspelningen. 
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer självfallet att beaktas genom hela 
vårt arbete. Det innebär att: 
 
● Alla uppgifter i arbetet kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem.  
● Alla uppgifter kring deltagarna i arbetet kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 

namn på elever används så att allas identiteter skyddas i enlighet med 
personuppgiftslagen (1998:2049) och offentlighets- och sekretesslagen (SFS nr: 
2009:400). Personuppgiftslagen kommer att upphöra den 25 maj 2018 och 
ersättas av EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 

 
Vi kommer givetvis tillfråga eleven om hen vill delta, men vårdnadshavaren måste ge 
formellt tillstånd till att intervjun genomförs. Vi besvarar gärna frågor om vårt arbete 
och om vad det innebär att delta. Du kan komma i kontakt med oss via nedanstående e-
mailadress eller telefonnummer. 
 
  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Linda Sjögren  Therese Karlsson                                        
linda.sjogren@xxxx.se therese.karlsson@utb.xxxx.se                                               
mobilnr. xxxx  mobilnr. xxxx 
 
  



 

 

 

 

 
 

III 

Medverkan är frivillig och samtycke kan när som återtas och medverkan avbrytas. 
 
 

O Som vårdnadshavare samtycker jag till mitt barn medverkan i studien 
och att en intervju med eleven genomförs. 

 
……………………………………………………………… 

 
O Som vårdnadshavare samtycker jag inte till att mitt barn medverka i 
studien. 

 
 
 
Datum: _______________________________________________________________ 
 
 
Underskrift vårdnadshavare: 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Lämnas av eleven till Linda Sjögren alternativt Therese Karlsson eller skickas tillbaka i 
det frankerade kuvertet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 
 

IV 

Bilaga C Förskattning 

Skattning 
 
Namn: 
 
Läs igenom uppgifterna, en i taget. Gör en bedömning av din förmåga att kunna lösa 
uppgifterna. Ringa därefter in det påstående som stämmer överens med din bedömning. 

 
 
Uppgift 1.  
 
Fyll i de tal som saknas. Summorna ska bli samma lodrät, vågrät och diagonalt. 
 
 

  -1  -8   0 

   

   2  
 
 
Jag kommer kunna lösa uppgiften 
 
Mycket osäker            Lite osäker           Ganska säker                    Helt 
säker 
 
 

 
 
Uppgift 2.  
 
Det tar tre timmar för Kim att måla en vägg. För Charlie skulle det ta 6 timmar att måla 
samma vägg. Hur lång tid tar det om de målar väggen tillsammans, samtidigt?’ 
 
 
Jag kommer kunna lösa uppgiften 
 
Mycket osäker            Lite osäker           Ganska säker                    Helt 
säker 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

V 

 
 
 
Uppgift 3. 
 
Det här området består av kvadrater av olika storlek. Hur stor area har  
 
a. de blå kvadraterna tillsammans 
 
b. de gula kvadraterna tillsammans 
      

  
 
 
Jag kommer kunna lösa uppgiften 
 
Mycket osäker            Lite osäker           Ganska säker                    Helt 
säker 
 
 

 
 
 
Uppgift 4a. 
 
(-2) + (-11) = 
 
 
Jag kommer kunna lösa uppgiften 
 
Mycket osäker            Lite osäker           Ganska säker                    Helt 
säker 
 
 

 

 

   

   

 

 

  

 

  

  48 

 32                                                                



 

 

 

 

 
 

VI 

 
 
 
 
 
 
Uppgift 4b. 
 
(-8) + x + 6 = (-12) 
 
 
 
Jag kommer kunna lösa uppgiften 
 
Mycket osäker            Lite osäker           Ganska säker                    Helt 
säker 
 
 

 
 
 
 Uppgift 5. 
 
Allan har slutat spela golf. Nu vill han byta bort sina golfbollar mot tennisbollar och 
pingisbollar. Bodil byter gärna sina tennisbollar mot Allans golfbollar. Werner byter 
gärna sina pingisbollar mot Allans golfbollar. 
 
De kommer överens om att Allan kan byta 
3 st golfbollar mot 5 st tennisbollar 
2 st golfbollar mot 7 st pingisbollar 
 
Hur många tennisbollar och pingisbollar kan Allan få om han byter bort alla sina 26 st 
golfbollar?  
 
 
 
Jag kommer kunna lösa uppgiften 
 
Mycket osäker            Lite osäker           Ganska säker                    Helt 
säker 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

VII 

 
Uppgift 6.  
 
Ett tre cm brett rektangelformat band är svart på ena sidan och vitt på andra. Maria viker 
bandet enligt figuren. De svarta parallelltrapetserna är identiska. Vilken längd har hela  
bandet?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag kommer kunna lösa uppgiften 
 
Mycket osäker            Lite osäker           Ganska säker                    Helt 
säker 
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Bilaga D Matematikuppgifter 

Matematikuppgifter 
 
Namn: 
 
Lös uppgifterna. Tänk på att redovisa hur du tänker. 
Gör därefter en bedömning av hur säker du är på att du har löst uppgiften korrekt och 
ringa det påstående som motsvarar din bedömning.  

 
 
Uppgift 1. 
 
 
Det här området består av kvadrater av olika storlek. Hur stor area har  
 
a. de blå kvadraterna tillsammans 
 
b. de gula kvadraterna tillsammans 
      

  
 
 
 
 
 
 
 
Jag har löst uppgiften korrekt 
 
Mycket osäker            Lite osäker           Ganska säker                    Helt 
säker 
 
 

 

 

   

   

 

 

  

 

  

  48 

 32                                                                



 

 

 

 

 
 

IX 

 
Uppgift 2a. 
 
(-2) + (-11) = 
 
 
 
 
 
 
Jag har löst uppgiften korrekt 
 
Mycket osäker            Lite osäker           Ganska säker                    Helt 
säker 
 
 

 
 
 
Uppgift 2b. 
 
 
(-8) + x + 6 = (-12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har löst uppgiften korrekt 
 
Mycket osäker            Lite osäker           Ganska säker                    Helt 
säker 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

X 

 
 
Uppgift 3.  
 
Det tar tre timmar för Kim att måla en vägg. För Charlie skulle det ta 6 timmar att måla 
samma vägg. Hur lång tid tar det om de målar väggen tillsammans, samtidigt?’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har löst uppgiften korrekt 
 
Mycket osäker            Lite osäker           Ganska säker                    Helt 
säker 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

XI 

 
Uppgift 4.  
 
Ett tre cm brett rektangelformat band är svart på ena sidan och vitt på andra. Maria viker 
bandet enligt figuren. De svarta parallelltrapetserna är identiska. Vilken längd har hela  
bandet?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har löst uppgiften korrekt 
 
Mycket osäker            Lite osäker           Ganska säker                    Helt 
säker 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

XII 

 
Uppgift 5. 
 
Fyll i de tal som saknas. Summorna ska bli samma lodrät, vågrät och diagonalt. 
 
 

  -1  -8   0 

   

   2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har löst uppgiften korrekt 
 
Mycket osäker            Lite osäker           Ganska säker                    Helt 
säker 
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Uppgift 6. 
 
Allan har slutat spela golf. Nu vill han byta bort sina golfbollar mot tennisbollar och 
pingisbollar. Bodil byter gärna sina tennisbollar mot Allans golfbollar. Werner byter 
gärna sina pingisbollar mot Allans golfbollar. 
 
De kommer överens om att Allan kan byta 
3 st golfbollar mot 5 st tennisbollar 
2 st golfbollar mot 7 st pingisbollar 
 
Hur många tennisbollar och pingisbollar kan Allan få om han byter bort alla sina 26 st 
golfbollar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har löst uppgiften korrekt 
 
Mycket osäker            Lite osäker           Ganska säker                    Helt 
säker 
 
 

 
  



 

 

 

 

 
 

XIV 

Bilaga E Underlag intervjuguide 
 

Intervjuguide 
Erhållna erfarenheter 

● Erfarenheter ligger till grund för en individs inlärning.  

Vad tänker du om matematikämnet (lätt/svårt? roligt/tråkigt)? Vad tänker du om din 

egna förmåga i matematik (om förmåga är svårt att förstå; hur tycker du att du klarar 

av matematik)? Har du alltid tänkt och tyckt så, har det ändrats under skolåren (vad 

har påverkat)? 

 
● Erhållna erfarenheter handlar om att förvärva och utveckla verktyg och beteenden 

för att hantera situationer.  

Hur lär man sig matematik? vad är viktigt att kunna i matematik? Vad är viktigt för att 

kunna lära sig/bli bättre på matematik?  Vilken typ av uppgifter brukar du kunna lösa/inte 

lösa?  

Titta på uppgifter; vad tänker du då du ser dessa uppgifterna? är det uppgifter som känns 

bekanta för dig, sådana som du brukar arbeta med? 

Är det någon/några av uppgifterna som du skulle kunna/vilja lösa nu? Lös uppgiften eller 

uppgifterna, berätta hur du tänker då du löser dem. 

 

Observerade erfarenheter 

● Genom att mäta sina prestationer i förhållande till andras gör en individ en 

bedömning av huruvida dess prestationer är lyckade eller bristande. 

Det finns olika sätt att arbeta med matematik, enskilt, i par, i grupp osv. När lyckas du 

bäst i ditt arbete (inom matematik)? Hur påverkas du av att arbeta med andra (lär du dig 

mer av att arbeta med andra? Upplever du det som jobbigt eller hjälper samarbeten dig 

i arbete)? Är du en elev som ofta svarar på frågor eller löser uppgifter inför klassen? Vad 

beror det på (svåra uppgifter, osäker inför andra, otrygg i klassen)?   

 

● Om individen ser andra i liknande situation lyckas med en prestation kan 

individen utveckla en tro om att även denne själv har kapacitet att göra detsamma, 

att det är möjligt även för den. Liknande kan ske i situationer där individer i 



 

 

 

 

 
 

XV 

omgivningen misslyckas, vilket då kan påverka individens tro på att denne själv 

kan lyckas. 

Hur tänker du kring andras lyckanden eller misslyckanden (blir du sporrad/inspirerad av 

andras framgångar eller motsatsen)?  

 

Verbal övertygelse 

● Möjligheten för en individ att upprätthålla en tro på sin förmåga understöds om 

andra uttrycker en tilltro till individens förmåga. 

Hur skulle du beskriva dig själv som elev i matematik? hur är du som elev i matematik? 

Hur tror du att din matematiklärare skulle beskriva dig som elev i matematik? 

Vad tror du att dina klasskompisar skulle säga om de skulle beskriva dig? 

Hur känner man igen en elev som är bra på matematik? är du en sådan elev? 

 

● Verbal övertygelse kan verka för att stärka en individs self-efficacy om den kan 

ses som realistisk för individen. Orealistisk tro på individens förmåga leder dock 

bara till misslyckanden. 

Vad säger du själv om dina styrkor/svagheter i matematik? Tror du att din 

matematiklärare och du har samma bild av vad du kan inom matematik? Vad tror du 

läraren skulle säga är dina styrkor/svagheter? Anser du att du får arbeta med uppgifter 

i matematik som passar din förmåga? 

 

● Individer som har övertygats verbalt om att de har förmågan att klara givna 

prestationer uppvisar större vilja till ansträngning då de stöter på svårigheter.  

Brukar du bli uppmuntrad att klara utmaningar/uppgifter i matematik som du kan tycka 

är svåra? Vem uppmuntrar dig? Hur upplever du det om någon försöker övertyga dig om 

att du kan klara något i matematik? Är det positivt, uppskattar du det?   

 

● Verbal övertygelse förekommer vanligen i samband med respons på arbete och 

kan leda till att öka tron på förmågan eller underminera den.  

Får du respons på det arbete som du gör i matematik? på vilket sätt? Hur upplever du att 

få respons (hur känner du när du får respons, hur inverkar det på din tro på den egna 

förmågan)? 
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● Ytterligare ageranden i undervisningssituationer som signalerar låga 

förväntningar och kan därmed påverka utvecklingen av elevens self-efficacy 

negativt är exempelvis att bli berömd för felaktiga resultat eller att upprepade 

gånger erbjudas oönskad hjälp. 

Hur upplever du din lärares förväntningar på dig i matematik? Har du eller läraren högst 

förväntningar på vad du ska klara av? Upplever du att du får beröm för din förmåga/för 

det du gör/presterar? Anser du att berömmet stämmer, är det i proportion till det du 

lyckats med? Händer det att beröm kan kännas fel, har du upplevt det? exempel? 

Hur upplever du det när läraren erbjuder dig hjälp? positivt/negativt? får du hjälp fast 

du inte ber om det? hur upplever du det? 

 

● Individer som blivit verbalt övertygade att de saknar förmåga tenderar att undvika 

utmaningar och ger lätt upp då de stöter på svårigheter.  

Om arbetar med en uppgift som är svår, som du inte löser direkt, vad gör du då? Händer 

det att du hoppar över uppgifter som du tycker verka svåra? 

 

● En annan typ av individer besitter en stor talang, men använder den inte, i vissa 

fall beroende på en rädsla att misslyckas eller som följd av svårigheter att hantera 

tryck och förväntningar från omgivningen. 

Hur känns det om du inte klarar att lösa en uppgift? Händer det att du är orolig för att 

inte klara av något i matematik (tex provsituation?). Kan du oroa dig för att svara fel? 

Om ja- hur gör du för att hantera det/undvik det? Vad beror din oro på (finns det någon 

observerade erfarenhet som ligger till grund för oron)? 

 

Fysiologiska och emotionella tillstånd 
● Utvecklingen av en individs self-efficacy påverkas även av individens bedömning 

av den kroppsliga information som förmedlas genom fysiologiska och 

emotionella tillstånd.  

Vad får du för känsla i kroppen då du tänker på matematik? positiv/negativ? Har det hänt 

att du känt någon viss känsla i kroppen vid något tillfälle kopplat till matematik (tex 

stress, press, spänning, glädje, förväntan) och kan du ge exempel på något tillfälle som 

du minns? 
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Har du märk att du påverkats av känslan (tex fått ökad puls, svettades, darrade, skakade, 

häftig andning)? Tror du att sådana känslor påverkar eller har påverkat hur du presterar 

i matematik? på vilket sätt? när? 

Vilka känslor upplevde du då vi tittade/löste uppgifter tidigare i intervjun? 

 

● om individen uppfattar reaktionerna som en återspegling av personliga brister, 

eller om obehaget är situationsbundet och kan kopplas till omgivningen.  

Är dina känslor till matematik olika beroende på situation (om det är matematik i 

skolan/utanför skolan i vardagen, under lektionstid/provsituationer, har du märk skillnad 

i dina förmågor kopplat till situation)? 

 
Avslutningsvis, är det något du vill tillägga? 
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Bilaga F Intervjuguide 

Intervjuguide 2018-03-28/29 

 

Erhållna erfarenheter 

Vad tänker du om matematikämnet (lätt/svårt? roligt/tråkigt)?  

Vad tänker du om din egna förmåga i matematik (om förmåga är svårt att förstå; hur 

tycker du att du klarar av matematik)?  

Har du alltid tänkt och tyckt så, har det ändrats under skolåren (vad har påverkat)? 

Hur lär man sig matematik?  

Vad är viktigt att kunna i matematik?  

Vad är viktigt för att kunna lära sig/bli bättre på matematik?   

Vilken typ av uppgifter brukar du kunna lösa/inte lösa? 

 

Titta på uppgifter; vad tänker du då du ser dessa uppgifterna? är det uppgifter som känns 

bekanta för dig, sådana som du brukar arbeta med? 

Är det någon/några av uppgifterna som du skulle kunna/vilja lösa nu?  

Lös uppgiften eller uppgifterna, berätta hur du tänker då du löser dem. 

 

Observerade erfarenheter 

Det finns olika sätt att arbeta med matematik, enskilt, i par, i grupp osv. När lyckas du 

bäst i ditt arbete (inom matematik)?  

Hur påverkas du av att arbeta med andra (lär du dig mer av att arbeta med andra?  

Upplever du det som jobbigt eller hjälper samarbeten dig i arbete)?  

Är du en elev som ofta svarar på frågor eller löser uppgifter inför klassen?  

Vad beror det på (svåra uppgifter, osäker inför andra, otrygg i klassen)?   

Hur tänker du kring andras lyckanden eller misslyckanden (blir du sporrad/inspirerad av 

andras framgångar eller motsatsen)?  

 

Verbal övertygelse 

Hur skulle du beskriva dig själv som elev i matematik? hur är du som elev i matematik? 

Hur tror du att din matematiklärare skulle beskriva dig som elev i matematik? 

Vad tror du att dina klasskompisar skulle säga om de skulle beskriva dig? 



 

 

 

 

 
 

XIX 

Hur känner man igen en elev som är bra på matematik? är du en sådan elev? 

 

Vad säger du själv om dina styrkor/svagheter i matematik?  

Tror du att din matematiklärare och du har samma bild av vad du kan inom matematik?  

Vad tror du läraren skulle säga är dina styrkor/svagheter?  

Anser du att du får arbeta med uppgifter i matematik som passar din förmåga? 

Brukar du bli uppmuntrad att klara utmaningar/uppgifter i matematik som du kan tycka 

är svåra?  

Vem uppmuntrar dig?  

Hur upplever du det om någon försöker övertyga dig om att du kan klara något i 

matematik? Är det positivt, uppskattar du det?   

Får du respons på det arbete som du gör i matematik? på vilket sätt?  

Hur upplever du att få respons (hur känner du när du får respons, hur inverkar det på 

din tro på den egna förmågan)? 

 

Hur upplever du din lärares förväntningar på dig i matematik?  

Har du eller läraren högst förväntningar på vad du ska klara av?  

Upplever du att du får beröm för din förmåga/för det du gör/presterar?  

Anser du att berömmet stämmer, är det i proportion till det du lyckats med?  

Händer det att beröm kan kännas fel, har du upplevt det? exempel? 

Hur upplever du det när läraren erbjuder dig hjälp? positivt/negativt?  

Får du hjälp fast du inte ber om det? i så fall hur upplever du det? 

Om du arbetar med en uppgift som är svår, som du inte löser direkt, vad gör du då?  

Händer det att du hoppar över uppgifter som du tycker verka svåra? 

Hur känns det om du inte klarar att lösa en uppgift?  

Händer det att du är orolig för att inte klara av något i matematik (tex provsituation?).  

Kan du oroa dig för att svara fel? Om ja- hur gör du för att hantera det/undvik det?  

Vad beror din oro på (finns det någon observerade erfarenhet som ligger till grund för 

oron)? 

 
Fysiologiska och emotionella tillstånd 

Vad får du för känsla i kroppen då du tänker på matematik? positiv/negativ?  



 

 

 

 

 
 

XX 

Har det hänt att du känt någon viss känsla i kroppen vid något tillfälle kopplat till 

matematik (tex stress, press, spänning, glädje, förväntan) och kan du ge exempel på något 

tillfälle som du minns? 

Har du märk att du påverkats av känslan (tex fått ökad puls, svettades, darrade, skakade, 

häftig andning)?  

Tror du att sådana känslor påverkar eller har påverkat hur du presterar i matematik?  

på vilket sätt? när? 

Vilka känslor upplevde du då vi tittade/löste uppgifter tidigare i intervjun? 

Är dina känslor till matematik olika beroende på situation (om det är matematik i 

skolan/utanför skolan i vardagen, under lektionstid/provsituationer, har du märk skillnad 

i dina förmågor kopplat till situation)? 

 
Avslutningsvis, är det något du vill tillägga? 
 
  



 

 

 

 

 
 

XXI 

Bilaga G Matematikuppgifter vid intervju 
Ekorren Simon  

När ekorren Simon är på marken går han aldrig längre än 5 m från trädstammen. Han 

stannar också 5 m från hundkojan. Vilken bild visar det maximala området som Simon 

då kan röra sig på?      

 

 

 
 

 (Uppgift hämtad från http://ncm.gu.se/kangaru) 

 

Flygplanen  
En månad landade 9 841 flygplan på Arlanda. Sammanlagt hade planen  1 765 879 

passagerare. Ungefär hur många passagerare hade varje flygplan i genomsnitt? 

 

(Cederqvist, K., Larsson, S., Gustafsson, P. & Szabo, A., 2012) 
 

Ekvationslösning 
Lös ekvationen      64 - 2x = 58 

 

(Cederqvist, K., Larsson, S., Gustafsson, P. & Szabo, A., 2012) 
 

Sirenerna  
Två sirener ringer med regelbundet mellanrum. Den ena ringer var femte minut och den 

andra var tolfte minut. Båda ringer samtidigt klockan 9.00. Hur mycket är klockan när 

sirenerna ringer samtidigt nästa gång?  

 

(Mårtensson, G., Sjöström, B. & Svensson, P., 2013) 
 
Tärningarna  

Sju helt vanliga tärningar har limmats ihop till figuren nedan. Sidor med samma antal prickar har 

limmats mot varandra. Hur många ögon finns det totalt på figurens utsida?  



 

 

 

 

 
 

XXII 

 
 (Uppgift hämtad från http://ncm.gu.se/kangaru) 

 
Ekorren Simon löses genom resonemang där olika svarsalternativ kan uteslutas genom att 
ta del av informationen som ges i uppgiften. En typ av uppgift som eleverna sällan möter 
i läromedlen. 
 
Flygplanen går att lösa med en metod, beräkning med hjälp av division. Ett problem med 
en tydlig lösningsmetod, troligen bekant för elever och vanligt förekommande i 
läromedlen. 
 
Ekvationslösning är lik Ekvationen som användes som uppgift vid skattning och lösning 
av uppgifter i klasserna, endast andra värden i denna ekvation. 
 
Sirenerna är tänkt att påminna som Bandet och Rikt problem som användes vid skattning 
och lösandet av uppgifter i klasserna. Genom resonemang eller någon form av 
systematisk metod kan uppgiften lösas, troligen en uppgift som inte upplevs bekant av 
eleverna och som inte är vanligt förekommande i läromedlen. 
 
Tärningarna är en typ av uppgift som eleverna troligen inte känner igen från läromedlen, 
går att lösa genom resonemang. 
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