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Titel 
Elever berättar om motivation, självbild och övergång till gymnasiet - med fokus på 

matematikämnet! 

 

English title 
Students tell about motivation, self-image and transition to upper secondary school – 

focus on mathematical subject! 

 

 

Abstrakt 
Uppsatsen syftar till att belysa om och hur elevers självbild och motivation påverkas vid 

övergången till gymnasiet med fokus på ämnet matematik. Betydligt fler elever har 

svårigheter att klara av första matematikkursen på gymnasiet än i svenska och engelska. 

Vad beror det på? Påverkas deras självbild? Är det bristande motivation orsak eller har 

de för dåliga förkunskaper med sig? Enligt Engström (2015) är svaga matematikbetyg 

ett symtom på ett sämre fungerande utbildningssystem. Uppsatsen har en 

fenomenologiska ansats där vi är intresserade av vad eleverna berättar om sina 

upplevelser, hur ser deras självbild ut, vad motiverar i deras skolarbete, hur de har 

upplevt övergången till gymnasiet och vad och hur tänker de kring matematikämnet? 

Genom att använda oss av Fords (1992) interaktionistiska målteori är målet att förstå 

elevers motivation. Ford menar att motivation är ett resultat av mål x känslor x 

personlig övertygelse. Åtta elever från både yrkes- och studieförberedande program 

intervjuades, hälften av dem hade minst betyg E på första matematikkursen på 

gymnasiet. Vid intervjuerna ställdes frågor om självbild, motivation, övergång och 

matematik, det inspelade materialet transkriberades och svaren sammanställdes utifrån 

de fyra redovisade teman. Resultatet visar att övergången innebär ett för eleverna 

förväntat ökat ansvar för sitt lärande. Tempot är högre och tiden är klart begränsad då 

kursen skall hinnas med. Elever som beskriver svårigheter i matematik uppger inte att 

självbilden har påverkats av det, utan lyfter fram andra positiva förmågor som de har. 

För att ha motivation är intresset en given faktor som alla elever lyfter fram, både de 

som har svårigheter i matematik och de som inte har det. Läraren har en avgörande roll i 

många sammanhang för att skapa intresse och för att eleven skall känna sig sedd i det 

pedagogiska mötet. Resultatet är återgivet dels i sammanfattande form vad eleverna 

berättade och dels med citat. Därefter har resultatet analyserats med utgångpunkt i Fords 

målteori samt beskriven bakgrund och tidigare forskning. Analysen lyfter fram 

organisationens betydelse kring övergången för att viktig information skall nå 

gymnasiet och till rätt person, vikten av klassbildningsprocess för att skapa trygghet i 

klassrummet och lärarens relationella kompetens för att nå och stimulera eleven i ämnet 

matematik. 
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1 Inledning 
Det svenska skolsystemet innebär fr o m hösten 2018 en tioårig obligatorisk skolgång, från 

förskoleklass till årskurs nio (SFS,7 kap.4§). Därefter följer gymnasiet som är en frivillig 

skolform, men kan ses som en obligatorisk fortsättning för att hålla vägar öppna för högre 

studier på universitet och en grund för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, vilket 

Skolverket hänvisar till i sin Uppföljning av Gymnasieskolan 2018 (Skolverket, 2018). Under 

skoltiden gör elever ett antal stadieövergångar som för en del kan vara kritiska eller som kan 

bli en omstart till något positivt för elever (Skolverket, 2014). Ny skola och miljö, nya 

kompisar, nya ämnen, nya lärare och undervisningsformer är något av det som möter 

eleverna. För många elever i grundskolan är det en stor kamp för att nå mål i flera ämnen och 

framförallt i matematik. Mkhize (2017) bekräftar att en positiv självbild har gynnsam 

påverkan på matematikinlärning. För att skapa en positiv självbild är det extra viktigt att 

skolan bidrar till att utveckla och stimulera elevens tilltro till sin förmåga, särskilt för, de 

elever med erfarenheter av svårigheter i grundskolan. Svårigheter i grundskolan kan ha en 

inverkan på motivationen i de fortsatta studierna på gymnasiet. 

 

I kontakt med elever på gymnasiet är det inte ovanligt att mängden av matematik, på 

respektive program har varit avgörande inför valet av program. Den första matematikkursen, 

Ma 1, är obligatorisk på alla nationella program på gymnasiet, vilket innebär att alla elever 

läser den kursen (Skolverket, 2011). Lärare och elever kämpar inom tidsramen för kursen i 

matematik att eleven skall nå målet godkänt. På aktuell skola i den här studien, hade 38 

elever inte nått målen för godkänt betyg av 120 elever i år ett, läsåret 17/18. Det kan jämföras 

med ämnet engelska där 8 av 120 elever inte nått målen för godkänt. Lärarna på gymnasiet 

ifrågasätter om eleverna verkligen nått målen för godkänt betyg E på högstadiet eftersom det 

visar sig att elever riskerar att inte nå målen godkänt betyg när de kommer till gymnasiet. 

Bristande grundkunskaper ses som en möjlig orsak till att elever inte klarar sina studier, 

vilket Mkhize (2017) tar upp. Har eleverna fått ett ”snällbetyg” för att få behörighet att kunna 

söka in på gymnasiet frågar sig gymnasielärarna. Högstadielärarna undrar hur man anpassar 

på gymnasiet och har bedömt att eleverna nått de uppsatta kunskapskraven för åk 9, dels 

utifrån arbete och resultat i undervisningen och dels med resultat från nationella proven. Vi 

ställer oss frågan om det finns en risk för att skolan ”anpassar ihjäl” elever och elever tappar 

drivet och det blir skolan som ska ”fixa” så att eleven klarar betyget? På gymnasiet 

förekommer ofta diskussion om att elevers motivation eller brist på motivation är en nyckel 

till elevens driv i skolarbetet och många elevers studieresultat. Loima och Vibulphol (2015) 

uttrycker att motivation är 20-hundratalets utmaning i lärandet. Intressant blir att fånga 

elevens upplevelse av motivation och självbild i samband med övergången till gymnasiet och 

om de känner sig förberedda för gymnasiet och vad de upplever som den största skillnaden 

med att börja gymnasiet jämfört med grundskolan. 

 

 Enligt vår erfarenhet är det inte ovanligt att elever i behov av särskilt stöd uttrycker: ”Jag 

fattar inte matte och därför kan jag inte lära mig annat heller" eller "jag har alltid haft svårt 

för matte och min mamma med…”. Forskning, enligt Stenhag (2010) visar på ett samband 

mellan höga betyg i matematik och övriga ämnen. Även ett samband kopplad till motivation, 

läsförståelse och studieteknik och betyg i matematik beskriver Stenhag (2010). Den aktuella 

skolan erbjuder stöd som inte alla elever är motiverade att utnyttja. Därmed blir det en 

specialpedagogisk fråga, eftersom det inte enbart handlar om didaktiska frågor i 

matematikundervisningen.  
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Sett i ett samhällsperspektiv, ställer vi oss frågan vad händer på lång sikt om elever med 

matematiksvårigheter blir en normalbild i skolan eller ökar? Mkhize (2017) diskuterar vilka 

risker det finns om alltför många elever lämnar skolan med för svaga matematikkunskaper 

och en negativ syn på lärande samt menar på sikt att det kan leda till en ekonomiskt tickande 

bomb för samhället (a.a 2017). Även Carmichael (2015) uttrycker risk för att lägre 

matematikkunskaper kan bidra till att länder tappar sin internationella konkurrenskraft.  

 

 
2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att belysa elevens upplevelse av motivation och självbild i övergången från 

grundskolan till gymnasiet i ämnet matematik 

1. Hur har eleven upplevt övergången från grundskolan till gymnasiet? 

2. Vilka faktorer främjar eller hämmar elevers motivation i matematik? 

3. Vilken betydelse har elevens självbild för motivationen? 

2.1 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med genomgång av självbild och identitet för att fortsätta med att belysa 

vad motivation är och om det pedagogiska mötet. Därefter följer avsnitt om övergångar dels 

ur elevperspektiv och dels i ett organisationsperspektiv. Texten fortsätter om 

matematikämnets roll och betydelse, samt matematikens del i gymnasieskolan. Uppsatsen 

använder Fords målteori (1992) som teoretisk grund och sedan redogörs för tidigare 

forskning. Därefter presenteras uppsatsens metod för att följas av resultatdel som innehåller 

sammanfattande återgivning och citat från intervjuerna. Resultatet följs av analys och därefter 

förs diskussion om det som framkommit samt uppsatsens metod. Avslutningsvis lyfts tankar 

om vidare forskning och vilka, enligt vår uppfattning, specialpedagogiska implikationer som 

blir synliga. 

 

 
3 Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs hur självbild och identitet utvecklas i samspel med andra och 

motivationens roll i det pedagogiska arbetet. Vidare belyser bakgrunden det pedagogiska 

mötet med relationers betydelser. Lärandemål och prestationsmåls inverkan på elevers 

skolarbete beskrivs. Under rubriken övergångar framkommer skolverkets syn på övergångar 

och elevens upplevelse. Därefter kommer avsnitt om varför man skall läsa matematik och 

dess roll, samt en översiktlig beskrivning av ämnet matematik på gymnasiet och betydelsen 

av att få en gymnasieexamen. 

 

3.1 Självbild och identitet 

Garpelin (2003) beskriver en ständigt pågående process där vi påverkar och påverkas av 

andra och hur människans identitet utvecklas i relation till den omvärld som individen möter. 

Genom de intryck och erfarenheter som individen får i möten med andra, utvecklas 

självbilden om hur man ser på sig själv. Självbilden påverkas även av hur individen blir 

behandlad av andra människor. Goffman (1972) beskriver hur människor i varje samhälle 

kategoriserar vad som anses som vanliga och naturliga egenheter. Kategoriseringen bygger på 

att vi fastställer vad som är normativa förväntningar och de som inte uppfyller kraven 

betraktas som avvikande och riskerar att utveckla stigma. Stigma beror enligt Goffman på 

relationer och där personen avviker från våra förväntningar. Den stigmatiserade kan försöka 
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rätta till ”felet”, eller försöka klara av det som anses för svårt eller försöka utnyttja sitt stigma 

som ursäkt eller otur för det som han drabbats av. Känslan och insikten om underlägsenhet 

riskerar att ångesten förstärks ”… jag är underlägsen. Därför kommer folk att tycka illa om 

mig och jag kommer aldrig att kunna känna mig säker i deras närvaro” (a.a., s.22). Vidare 

uttrycker Goffman att personer med stigma lär sig finna sig till rätta i sin situation. I 

socialisationsprocessen lär den stigmatiserade de normalas inställningar och att individen har 

ett visst stigma (a.a.).  

 

Bandura, Barbaranelli, Caprara och Pastorelli (1996) redogör för teorin om akademisk 

självbild och använder begreppet self-efficacy. Det grundläggande för människors agerande 

är att människor tror på sin förmåga att lyckas och känner att man har kontroll. Om 

människor inte tror att de kommer att lyckas och nå önskat resultat finns lite incitament att 

prestera (a.a.). Hattie och Yates (2014) beskriver hur Banduras "upplevda självförmåga" är en 

koppling till förmågan att klara en viss uppgift, inte till stora funktionsområden som t ex 

matematik. Enligt (a.a.) blir den upplevda självförmåga en här och nu upplevelse som 

bedöms i realtid. Vilka åsikter eleven har om sin kapacitet kommer att påverka i vilken 

utsträckning eleven kommer att anstränga sig för att klara uppgiften menar Hattie och Yates. 

Bandura et al (1996) menar vidare att psykologiska processer bidrar till att utveckla elevens 

kognitiva kompetens. Ju starkare eleven tror på sina möjligheter desto fler val blir möjliga. 

Det räcker dock inte att fokusera på att utveckla elevers kognitiva funktioner och motivation 

utan elevers utveckling måste ses som en del av en social process. Den sociala processen 

påverkas av olika delar såsom socioekonomisk bakgrund, familjens förväntningar, kompisar 

och egna pågående processer (a.a.). Låg tilltro till sin förmåga skriver Hattie och Yates 

(2014) leder till otillräcklig insats som i sin tur påverkar resultatet som sedan slår tillbaka på 

elevens självförmåga. Författarna framhåller samtidigt undersökningar som beskriver det 

universella fenomenet självförsköning, dvs att människor värderar sina insatser betydligt 

högre än andra gör, men att förhöjning av självbilden har positiv inverkan på motivation och 

tyder på optimism och att det är sunt att ha någon överdriven tro på sin förmåga visar 

forskningen. Vasalampi, Salmela-Aro och Nurmi (2010) skriver om elevens bedömning av 

utbildningsmål och självkänsla påverkas av övergången till gymnasiet. De fann att där 

utbildningen stämde med elevens akademiska färdigheter och kompetens ökade deras 

målsträvan och målutveckling och vilket i sin tur påverkade deras självkänsla. Framsteg i 

måluppfyllelse bidrog till självkänsla och självkänsla förutspådde också målutveckling (a.a.). 

 
3.2 Motivation 

Begreppet motivation, är forskare överens om, är ett svårfångat begrepp, både vad det gäller 

att förklara och hur motivation skapas, enligt Blomgren (2016). Giota (2002) framhåller att 

det inte finns något begrepp inom pedagogik, psykologi eller pedagogisk psykologi som 

definierats och behandlats på så många olika sätt som motivation och elevers motivation att 

lära. Vidare skriver Blomgren (2016) om ordets härkomst från det latinska verbet ”movere” 

som betyder att sätta i rörelse. När motivation ska studeras är grunden individens 

självuppfattning när forskaren utgår från ett interaktionistiskt synsätt, förklarar Blomgren 

(2016). Forskare ser inga likhetstecken mellan motivation och lärande, men motivation är en 

förutsättning för lärandets process (a.a.). Loima och Vibulphol (2015) uttrycker det genom att 

skriva om motivation som 20-hundratalets utmaning för lärandet. Ford (1992) uttrycker att 

elever vill bli motiverade att lära. 

 

Vilken betydelse har elevens upplevelse av motivation och självbild i samband med 

övergången från grundskolan till gymnasiet i ämnet matematik? Jenner (2004) menar att 
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motivation är det centrala i allt pedagogiskt arbete och har en särskild plats när det gäller 

elever i svårigheter. Motivation förklarar a.a. är inte en egenskap utan ett resultat av de möten 

och tidigare erfarenheter eleven bär med sig. För att på bästa sätt bemöta alla elever måste en 

pedagog förstå vad en rad misslyckande och dålig självkänsla innebär och vad som är viktigt 

i ett möte för att motivation skall skapas och hållas kvar. Vad som sker i det pedagogiska 

mötet, som Jenner (2004) beskriver, är hur eleven blir sedd? Lärarens förväntningar och hur 

relationen uppstår i mötet påverkar hur det fortsatta arbetet kommer att bli som sin tur 

påverkar motivationen. Jenner förklarar pygmalioneffekten som innebär att förväntningar har 

en tendens att bli en självuppfyllande profetia. Pedagogens positiva förväntningar på eleven 

leder mer till goda resultat och negativa förväntningar leder till sämre resultat för eleven (a.a. 

2004). 

 
3.2.1 Pedagogiska mötet 

Förväntningar som pedagogen har på eleven vid mötet enlig Jenner (2004) kommer att 

påverka motivationen och det befäster betydelsen av att en god relation byggs upp mellan 

elev och pedagog. Aspelin och Persson (2011) betonar att det är först i mötet du som pedagog 

kan avgöra vem eleven är, inte innan. Vidare menar (a.a. 2011) att en viktig faktor i att elever 

lyckas är lärares relationella kompetens. Genom att uppmuntra och ge stöd skapar läraren 

förutsättningar för att ge återkoppling och feedback som utvecklar eleven vidare. ”Lärarens 

relationella kompetens visar sig i tolerans, empati och respekt gentemot eleven” (a.a., s.49). 

Dessutom, fortsätter författarna, behövs att lärare har ledarkompetens i klassrummet och 

didaktisk kompetens, vilket innebär goda ämneskunskaper och förmåga att skapa uppgifter 

som utmanar elever. Aspelin och Persson (2011) utgår från Hatties studie och begreppet 

”synligt lärande”, där lärare och elev har en gemensam förståelse över vad som är problemet. 

För att utveckla den kommunikationen förutsätts att tillitsfulla relationer mellan lärare och 

elev. Läraruppdraget har förändrats och undervisningsgemenskap skapas av en kombination 

av sociala relationer och undervisningsrelationer (a.a.).  

 

Ett relationellt förhållningssätt lägger tonvikten vid mellanmänskliga relationer och hur 

relationer i sig kan ha verkande krafter (Aspelin och Persson 2011). Von Wright (2000) 

förklarar relationellt perspektiv ”… ett perspektiv där människor betraktas i relation till andra 

människor i och med att en förutsättning för enskilda individers existens är existensen av 

andra individer. (…) Vad som karaktäriserar individers subjektivitet blir då inte enskilda 

egenskaper, utan de handlingar som framträder i relationer mellan människor” (a.a., s.33). 

Hon använder begreppet intersubjektivitet som betecknar samförstånd och ömsesidighet i en 

samordnad handling. Elevers behov förstås i den sociala kontext som eleven befinner sig och 

med ett relationellt perspektiv styrs fokus mot elever unika individualitet. Enligt von Wright 

bör läraren ”…inte möta eleven och fråga vem hon är utan även fråga sig vem hon kan vara” 

(a.a., s.196). Aspelin och Persson (2011) konstaterar att relationell pedagogik handlar inte 

enbart om att utveckla sociala relationer och ska inte ses som en motsats till 

kunskapsorienterat synsätt, snarare en förutsättning för att utveckla det sistnämnda. De 

betonar samvarons betydelse i utbildningens samverkan. Att arbeta med ett relationellt 

förhållningssätt kan också ses som en del av skolans demokratiuppdrag och för att utveckla 

grundläggande värden. När lärare möter och handleder elever, gör man det med utgångspunkt 

från elevens hela skol- och lärandesituation (a.a.).  

 

3.2.2 Lärande- och prestationsmål 

Enligt Blomgren (2016) kan elevers mål delas upp i lärandemål och prestationsmål, som 

beskriver olika uppfattningar varför man skall arbeta i skolan. Elever som är 

lärandeorienterade har uppgiften i centrum och tror att prestation och ansträngningar lönar sig 
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i längden och de utvecklar sin kompetens i förhållande till egna uppsatta kriterier. Eleverna 

ber om hjälp och ser det som naturligt att inte alltid lyckas i sitt skolarbete. Ses lärande mer 

prestationsinriktat ser eleven sig själv i centrum istället för uppgiften. Att visa upp sin 

prestation för andra och prestera mer än någon annan styr eleven, det ger ett socialt 

erkännande. Vilken målorientering elever har påverkar deras förhållningssätt till skolarbetet 

(a.a.). Blomgren (2016) hänvisar till Dwecks målorienteringsteori, Implicit theory of 

intelligens, där hon utvecklar tankar om mindset (Dweck 2008). Mindset är en förklaring till 

hur eleven ser på sin förmåga till inlärning. För att gynna inlärningen måste eleven se vilka 

mål som skall nås och vara positivt inställd. Eleven arbetar inte vidare om hen inte tror sig nå 

målet och för att undvika bakslag. Det stoppar lärandet. För att komma över detta menar 

Dweck, att eleven måste se sin intelligens och sina förmågor som formbara och inte stabila. 

Ett growth /dynamiskt mindset, beskrivs som det formbara, något som kan tränas och där 

eleven ser att misstag ingår i lärandet och feedback är till för att gå vidare till nästa steg. Ett 

fixed/statiskt mindset, beskriver ett tillstånd som inte kan förändras och eleven ser inte varför 

den måste anstränga sig. Misstag upplevs som bevis på sin förmåga och feedback blir 

kopplad till personlig kritik, hen ser sig bedömd och tänker, ”andra lyckas men inte jag” 

(a.a.). 

 

3.3 Övergångar 
Under elevens skoltid sker ett antal övergångar, vilka oftast sker i samband med övergång till 

ett nytt stadie. Eleven lämnar en känd, och förhoppningsvis en trygg miljö för att gå in i en ny 

miljö där en viss osäkerhet kan infinna sig i början, vilket Garpelin (2003) beskriver. 

Skolverket (2014) redogör för hur barn och elever i förskola, skola och gymnasium genomgår 

upp till sex övergångar, en del kanske ännu fler, under sin utbildningstid. Övergångar kan 

upplevas både som stimulerande i utvecklingen men också som otrygga och hämmande i 

lärandet.  

  
”Kontinuitet vid skolbyten är inte bara viktigt för elevens lärande. Det är lika viktigt utifrån ett 

hälsoperspektiv, eftersom det råder ett ömsesidigt samband mellan hälsa och lärande. Själva 

lärandet och att kunna gå ut skolan med godkända betyg leder till förbättrad hälsa, minskad 

kriminalitet och mindre utanförskap. En god hälsa leder till ett ökat välbefinnande och bättre 

förutsättningar för lärande” (Skolverket 2014 s.23). 

 

Skollagen (SFS 2010:800) betonar det främjande och förebyggande hälsoarbetet för alla 

elever. I Skollagens kapitel 3, 25§ skrivs om elevhälsans främst förebyggande och 

hälsofrämjande arbete som syftar till att stödja elevens utveckling mot utbildningsmålen. 

Jakobsson och Lundgren (2013) redogör för vikten av samverkan när det gäller elever i behov 

av särskilt stöd.  

  
3.3.1 Organisering av övergångar 

Enligt Skolverket (2014) är övergången till gymnasiet den mest utdragna, genom att eleven 

informeras redan i årskurs åtta om vilka krav och valmöjligheter som gymnasieövergången 

innebär och därmed kan en större osäkerhet skapas än vid tidigare övergångar. Eleven väljer 

själv sin utbildning och i vissa fall byter man program efter en kort tid och det kan ta tid 

innan man är på rätt plats (a.a.). Oavsett om övergången sker från förskola till skola, skola till 

skola eller skola till gymnasium lyfter Skolverket fram vikten av överlämnande av 

information som gör att eleven kan fortsätta sitt lärande, tre framgångsfaktorer betonas för 

lyckade övergångar. Den första tar upp vikten av att utveckla ett förtroendefullt samarbete 

mellan förskola, skola och vårdnadshavare som styrs av ledningen som är aktiv och tar 

ansvar. Den andra faktorn är att tydliggöra vilka barn och elever man samverkar om, vem 
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som ansvarar för information och hur dokumentation ska överföras, oklarhet riskerar att bli 

hinder. Den tredje och sista faktorn lyfter fram behovet av en gemensam problemförståelse  

som bygger på förståelse och respekt av varandras uppdrag, dvs ha förståelse för hur 

kunskapskraven tolkas och vilka anpassningar som gjorts i undervisning och vid bedömning 

(a.a.).  

 

Granbom och Lundström (2015) redogör för vikten av kunskap om hur det går till vid 

överlämning. För att organisera och klargöra ansvar beskrivs hur ett årshjul kan ligga till 

grund för att skapa struktur i överlämningar mellan förskola och skola. Synliggörandet av 

ansvar och struktur är viktiga förutsättningar för ett professionellt arbete. En utmaning enligt 

(a.a.) i samband med överlämningar kan vara användandet av olika dokumentationssystem 

och framförallt frågan vilken information behövs/är relevant? Önskad information kan vara 

eventuella sociala problem och/eller behov av särskilt stöd men kan riskera att lägga fokus på 

brister och på sikt leda till stigmatisering (a.a.). 

 
3.3.2 Eleven och övergångar 

Att byta och göra en övergång kan både vara välkommet och kännas otryggt. Ackesjö (2016) 

problematiserar övergångar och ifrågasätter om kontinuitet är avgörande, utan framför vikten 

av att lärare och ledning utvecklar förståelse för hur grupper påverkas och utvecklas. Det är 

den sociala gemenskapen som påverkar och utvecklar identiteten och hon konstaterar vidare 

att relationer är i ständig utveckling.  

 
”Barns processer av separation och anpassning kan också länkas till deras identitets-

konstruktioner. En slutsats av resultaten är att identitetskonstruktioner i övergångar mellan 

skolformer inte bara handlar om vem jag ska bli – utan även om vem jag har varit. Övergångar 

handlar inte bara om fysiska förflyttningar utan även om inre rekonstruktioner” (Ackesjö 2016, 

s. 139).  

  

Granbom och Lundström (2015) beskriver hur övergången för en del barn leder till oro men 

kan också leda till känsla av befrielse och välmående. Sett i ett barnperspektiv kan 

övergången vara början på förändring av en ny identitet och där starka gränser kan vara 

positiva (a.a.). Garpelin (2003) nämner begreppen spänning och förväntning inför övergång 

till ett nytt stadie. Övergången till gymnasiet innebär nya klasser och sociala sammanhang där 

elever som kanske inte alls känner varandra eller känner varandra mer eller mindre, ska skapa 

och vara med i skapandet av en ny social gemenskap. Vidare uttrycker Garpelin det när han 

skriver om klassbildningsprocessen där elever med skilda sociala bakgrunder och olika 

ambitioner, vad det gäller skolarbetet, är tillsammans under flera timmar varje dag skall 

skapa en klassanda och vilket förhållningssätt eleven själv skall anta. Ackesjö (2016) menar 

”att upplevelser av tillhörighet kan vara en nyckelfaktor både i en framgångsrik övergång och 

i det fortsatta lärandet” (a.a., s.178).  Garpelin (2003) framhåller också att en lyckad 

klassbildningsprocess och övergång är en grund för förutsättningarna att lära. Dagligen 

befinner sig eleven i tre sociala världar; hemmet, fritiden och skolan skriver Garpelin och 

övergångar sker hela tiden mellan de världarna. De övergångar blir lättast där normer, 

värderingar och levnadsmönster är lika, vilket innebär att för en del blir övergången mer 

komplicerad än för andra elever. Har eleven med sig positiva erfarenheter från tidigare 

övergångar påverkar det nästa övergång på ett gynnsamt sätt (a.a.).  

 

Negativa erfarenheter vad det gäller skolgång eller hemförhållanden skriver Garpelin (2003) 

kan ytterligare hämma utvecklingen. Normer och värderingar kan skilja sig åt i olika 

skolvärldar och kan föra med sig osäkerhet för eleven som skall leva upp till de förväntningar 

som möter dem i den nya skolan. Garpelin framhåller också begreppet marginalisering redan 
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innan nya grupper skall bildas vilket Garpelin observerat när eleven gör valet till gymnasiet. 

Elever som sökt ett visst program kan bli mer tongivande i en grupp och elever som tidigare 

tillhört samma grupp och känt en trygghet i den kan riskera att bli marginaliserade pga annat 

val till gymnasiet än den tongivande gruppen. Garpelin beskriver det som en utstötning i den 

egna gruppen. Att börja gymnasiet, fortsätter Garpelin kan innebära en kollektiv utsatthet. 

Eleverna går från att var äldst till att var yngst på nästa stadie och det kan vara att man 

kommer från en speciell skola eller landsbygden. I en ny grupp kan eleven känna och uppleva 

utanförskap om den, enligt Garpelin, inte hänger med i normaltempot i t ex matematik-

undervisningen och hör att andra tycker att det är lätt. Hur känns det för eleven att inte klara 

uppgiften? Att inte hinna bli färdig? Att inte duga? Garpelin ser elevens tillkortakommande 

som en följd av erfarenheterna från tidigare stadier. Att på tidigt stadie inte klar det andra 

klarar, kan få ödesdigra konsekvenser för självkänslan skriver Garpelin. Vidare påtalar 

författaren att vara ung innebär inte bara att bli bekräftad som klasskamrat eller elev utan 

också som ung man respektive ung kvinna (a.a.).  Det visar på att fler processer/övergångar 

sker samtidigt både på det psykiska, fysiska och sociala planet. Vilken betydelse har elevens 

upplevelse av motivation och självbild i samband med övergången från grundskolan till 

gymnasiet i ämnet matematik?  

 

3.4 Varför man skall läsa matematik 

Vår erfarenhet är att vissa elever och oftast de elever i matematiksvårigheter på gymnasiet 

uttrycker att de har tillräcklig kunskap för att klara sig i det vardagliga livet. Därmed blir 

matematiklärarens och övriga lärares uppgift att argumentera och motivera för matematikens 

olika innehåll. Skolverket (2011) beskriver matematikens betydelse internationellt, eftersom 

matematikens språk kan kommuniceras på likartade sätt över hela världen. Vidare skriver 

Skolverket om relevans för matematik på gymnasiet för att se koppling till privatekonomi och 

samhällsliv och synliggöra matematik i ett yrkesarbete (a.a.). Stenhag (2010) beskriver i sin 

avhandling fyra argument till varför svenska elever läser matematik. Det är det direkta 

nyttoargumentet, kulturargumentet, selektionsargumentet och formalbildningsargumentet.  

Nyttoargumentet hänvisar lärare och föräldrar till för att motivera eleverna enligt Stenhag. 

Matematik ses som en del av det svenska kulturarvet såsom konst eller musik. 

Selektionsargumentet blir tydligt när betyg sätts och blir ett urval för fortsatta studier på 

högskola. Det sistnämnda formalbildningsargumentet, fokuserar Stenhag framförallt på, som 

innebär hur eleven genom matematiken utvecklar sin formella förmåga att använda den på 

övriga ämnen i skolan. Stenhag (2010) ser en koppling mellan höga betyg i matematik och 

övriga skolämnen. Betygen i matematik indikerar också på elevens motivation, studieteknik 

och läsförståelse. Stenhag anser att matematik som är vardagsnära kan bli för tråkigt och skall 

istället utmana ett abstrakt och analytiskt tänkande (a.a.).  

 

Ernest (2006) skriver om matematikens värdeladdade ord, nytta och relevans. Nytta beskriver 

något kortsiktig som inte har något långsiktigt mål och inget direkt sammanhang och det är 

majoriteten som anser något som användbart. Relevans beskriver vad någon anser värdefullt 

och lämpligt. Begreppet utgår från tre variabler; en situation/aktivitet/objekt, en person 

/grupp och den tredje variabeln, ett mål. Skolmatematik, ett objekt, ses av politiker och 

utbildningsansvariga, en grupp, som relevant ämne för att öka kunskapen i matematik som 

samhället har nytta av, ett mål. Det som betraktas av en grupp som relevant innebär att det är 

universellt och alla förnuftiga människor med samma värderingar skall ha samma 

uppfattning. Ernest betonar hur viktigt det är att diskussionen innefattar, kanske den 

viktigaste, elevens uppfattning av relevans i skolmatematiken och samhällets höga 

värderingar av ämnet (a.a.). 
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3.4.1 Matematikens roll 

Engström (2015) förklarar hur matematik är en mänsklig aktivitet som uppstår i interaktion 

med människor när man grupperar, lägger samman, ordnar, mäter och fördelar. Den är en del 

av vardagslivet och den är universell. Utifrån givna förutsättningar kan vi dra slutsatser och 

de flesta kulturer har utvecklat system för att benämna tal och det finns en given struktur, 

vilka har växt fram genom sociala överenskommelser. Enligt Newman (1977) skrevs den 

första boken om matematikens givna plats för människan, The Ground of Artes, på 1500- 

talet av Robert Recorde, som förklarar vilken betydelse och makt talen har i livet. Hur 

besvaras frågorna; hur gammal är du och hur många dagar är det på en vecka, om inte tal 

används? Författaren menar att människor skulle bli stumma om inte tal används och att 

matematiken har en koppling till flera områden som t ex musik, byggnationer, ekonomi och 

politik (a.a.). Ämnet matematik är efter svenska, det största ämnet i skolan och används även 

i de naturvetenskapliga ämnena. Engström (2015) uttrycker att matematik ofta är nyckeln till 

framgång i utbildningen som helhet och därför får misslyckande i matematik större 

konsekvenser än i andra ämnen. Dessutom menar Engström att matematiksvårigheter är 

tecken på problem eller svagheter i utbildningssystemet och att låga prestationer i matematik 

ska ses som ett socialt problemfält. Det går inte att enbart behandla som ett ämnesproblem 

(a.a.). 
 
3.4.2 Matematik på gymnasiet 

Enligt läroplanen på gymnasiet, (Skolverket 2011), läser alla elever på, oavsett program, nio 

gemensamma ämnen utöver sina specifika ämnen för respektive program. Matematik tillhör 

ett av de gymnasiegemensamma ämnena. Första matematikkursen, som genomförs som regel 

under första året på gymnasiet, omfattar 100 p vilket motsvarar ca 100 timmar, och har tre 

olika inriktningar beroende på vilket program eleven läser (a.a.). Alla yrkesprogram läser Ma 

1a. Studieförberedandeprogrammen; samhälls-, ekonomi-, estetisk- och humanistiska 

programmet Ma1b och det naturvetenskapliga och tekniska programmet läser Ma 1c. 

Matematikens syfte enligt läroplanen Lgy-11 är att eleven skall få förståelse för matematiska 

begrepp och metoder och hitta strategier för att finna lösningar på matematiska problem som 

kan förankras till samhället eller till ett yrke. Eleven skall förstå matematikens betydelse för 

både individen och samhället. I läroplanen står att undervisningen skall när det är möjligt ges 

i praxisnära miljöer och koppling till karaktärsämnena som är specifika för programmets 

inriktning och ämnet syftar till att stärka elevens tilltro till sin förmåga i olika matematiska 

sammanhang. Om eleven inte når godkänt betyg, kan eleven göra en prövning eller läsa om 

kursen vilket gymnasieförordningen 9 kap 1 § skriver under stödåtgärder. Hur det organiseras 

är en lokal fråga för respektive skola (SFS 2010:2039).  

 
3.4.3 Gymnasiexamen 

För att få en gymnasieexamen skriver Skolverket (2011) att det krävs ett godkänt betyg i 

första matematikkursen, Ma 1, för elever både på yrkesprogrammen och på de 

studieförberedande programmen. Eleven måste också uppnått godkänt betyg i 2 250 p, där 

specifika kurser i respektive program måste ingå, utav de 2 500 p eleven läser under tre år, 

samt ha godkänt i gymnasiearbetet för att få en gymnasieexamen. Med utgångspunkt i 

Skolverkets rapport (2017) om att 14 200 elever från läsåret 15/16 inte fick någon 

gymnasieexamen som till stor del beror på icke godkänt betyg i någon matematikkurs uttalar 

sig Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket vad förlusten av en gymnasieexamen 

betyder både för individen och för samhället, eftersom det blir svårare att studera vidare eller 

komma in på arbetsmarknaden (a.a.). I Vetenskapsrådets sammanställning Resultatdialog 

2015 beskriver Lundahl, Lidström, Lindblad, Lovén, Olofsson och Östh (2015) om osäkra 

övergångar och hur en avklarad gymnasieutbildning är förutsättning för att kunna etablera sig 
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på arbetsmarknaden. Ungdomar utan avklarad gymnasieutbildning är överrepresenterade 

bland arbetslösa, socialbidragstagare och unga med aktivitetsstöd, dvs deltar i något 

arbetsmarknadspolitiskt program. De riskerar att marginaliseras, ha lägre livsinkomst och 

drabbas av ohälsa fortsätter Lundahl et al. Utanförskapet är resultatet av en långvarig process 

och flera faktorer som samverkat. Elever med inlärnings- och koncentrationssvårigheter som 

inte fått tillräckligt stöd riskerar att inte fullfölja sin utbildning och även de elever som varit 

utsatta för mobbning och skolkat mycket. Vidare uttrycker Lundahl et al (2015) att många 

därmed saknar motivation att fullfölja studier och skuldbelägger sig själva för sina 

misslyckanden. Stöter eleven dock på enskilda engagerade vuxna i skolan kan den relationen 

öka förutsättningarna för att klara av utbildningen. Det tycks som om organisationen inom 

kommunen har dålig kunskap om behov, insatser och kvalitén av insatser och det saknas 

samordning av att se hela ungdomsperioden (a.a.). 

 
3.4.4 Specialpedagogik och matematik 

Engström (2015) konstaterar att elever är olika och kommer till skolan med olika kunskaper 

vilket påverkar deras prestationer i matematik och i övriga ämnen. En stor del av lärares 

arbete är att möta och hantera spridningen i undervisningen. Genom samhälleliga 

förändringar har läraruppdraget förändrats under åren, dels inkluderas elever som tidigare 

exkluderats och dels har den globala migrationen ökat vilket har gjort att mångfalden av 

elever med skilda språk och kulturella bakgrunder ökat i skolan. Därmed möter läraren elever 

med olika förutsättningar och alla elever tillhör det normala. Trots olika förutsättningar 

förväntas eleverna klara de krav som ställs på dem och det kan enligt Engström (a.a.) 

definieras som ett pedagogiskt dilemma. Beroende på vilken utgångspunkt man använder kan 

den specialpedagogiska praktiken ses ur olika perspektiv. Engström beskriver hur det 

kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektivet påverkar specialpedagogikens sätt att 

arbeta. Om man utgår från det kompensatoriska perspektivet, är utgångspunkten att eleven 

har någon brist eller störning, där specialpedagogiska insatser sätts in för att kompensera 

brister hos eleven. Det förutsätter att eleven diagnostiserats för att rätt insatser kan sättas in. 

Det kritiska perspektivet kopplar Engström till Skritc som menar att man måste söka 

misslyckanden utanför eleven och att en diagnos kan vara negativt för eleven då skolan inte 

behöver förändra sitt arbete. Dilemmaperspektivet utgår från alla elevers rätt till 

undervisning, även elever med funktionsnedsättningar. I och med det uppstår det ett antal 

dilemman i utbildningssystemet. Engström ställer sig frågan på vilket sätt ska elever med 

svaga matematikprestationer bemötas, vilket specialpedagogiskt perspektiv är aktuellt i en 

inkluderande skola (a.a.). 

 

 
4 Teori 
I teoridelen motiveras först valet av teori och förklaring av Fords målteori i sin helhet. Vidare 

förklaras de olika delarna i Fords målteori; goal, emotion och personal agency beliefs, som är 

tre faktorer som påverkar motivationen enligt Ford. 

 

4.1 Motivering av vald teori 

För att kunna föra en elev mot ett mål framhåller forskning inom skolan, betydelsen av 

relationen mellan elev och lärare, ett relationellt perspektiv. Aspelin och Persson (2011) 

förklarar utbildningsprocessens kärna som utgör relationen mellan lärare och elev, inte vad 

läraren gör med eleven och vad eleven gör med sig själv, utan det som händer dem emellan. 

Lärare är en del i den processen genom att skapa motivation, göra mål tydliga för eleven och 

tron på elevens egen förmåga att klara målen. Valet av en interaktionistisk teori blir en god 
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utgångspunkt för uppsatsen och är grunden i Fords målteori (1992). Teorins centrala faktorer 

är hur motivation skapas, genom vilka mål, upplevda känslor och tron på sin egen förmåga 

som eleven har, vilket kan kopplas till uppsatsens syfte att belysa hur elevens motivation och 

självbild påverkar övergången mellan grundskola och gymnasiet med fokus på ämnet 

matematik.  

 

4.2 Fords målteori 

Grunden i Fords interaktionistiska målteori, Motivational System Theory (Ford 1992) är 

motivationens psykologiska grund för utvecklingen av mänsklig kompetens i vardagen. Ford 

beskriver att motivation är ett organisationsmönster av tre psykologiska faktorer bestående av 

personliga mål, känslomässig process och tron på den egna förmågan/personlig övertygelse 

som direkt påverkar och reglerar energin att nå ett mål. Saknas en faktor är det inte tillräckligt 

för motivationen, trots att två faktorer anses höga. För att belysa motivationens komplexitet 

och att motivation inte är något som är linjärt skall faktorerna multipliceras och inte adderas 

förklarar Ford (1992). Komplexiteten innefattar psykologiska och kognitiva processer som 

vill beskriva inre och yttre faktorer som påverkar individen att påbörja och fortsätta med ett 

arbete. Fords målteori beskrivs i formeln: 

 

Motivation = Goals x Emotions x Personal Agency Beliefs (Ford 1992) 

  

Motivational System Theory (MST) förklarar att motivation är påverkade av tre psykologiska 

faktorer Goal (mål), Emotion (känsla) och Personal Agency Beliefs (personlig övertygelse) 

där alla är ömsesidigt beroende av varandra (a.a.).  

 

4.2.1 Goal (mål) 

För att motivation skall finnas måste det, enligt Ford (1992), finnas ett aktivt mål att uppnå 

och målet skall ses som relevant och betydelsefullt för individen och upplevelse av att vilja ta 

initiativ till aktivitet för att nå målet. Är målet inte inom räckhåll eller om det är något annat 

mål som går före, brister motivationen. En elev kan ha flera mål, kognitiva och affektiva mål; 

som ibland samexisterar, men även en målkonflikt kan uppträda hos individen förklarar Ford. 

Eleven vill ha ett bra betyg i matematik samtidigt som eleven vill bli omtyckt och få många 

vänner i en klass. Det kan leda till en målkonflikt. I de fallen utformar eleven enligt Ford en 

målhierarki, där något eller några mål som känns mest relevant och har störst betydelse 

prioriteras. Tonvikt framhåller Ford skall läggas på kortsiktiga mål för att periodvis beskriva 

de långsiktiga målen. Det gör att de kortsiktiga målen upplevs meningsfulla. Prestation, 

(achievement) och kompetens, (competence) är två centrala begrepp i Fords målteori och som 

underlättas om målriktningen är tydlig och är basen för att beskriva och förstå motivation. 

Ford förklarar att prestation är uppnåendet av ett personligt eller socialt mål i ett visst 

sammanhang och kompetens visar sig i om man har ett positivt utvecklingsresultat och 

utvecklat förmågor (a.a.).      

 

4.2.2 Emotion (känsla) 

Emotion, känsla, har tre funktioner enligt Ford (1992), en subjektiv upplevelse av känsla, 

(affective component), en biologisk process, (physiological component) och motoriska och 

kommunikativa åtgärder (transactionalcomponent), för att nå målen. Känslor hjälper 

individen att hantera sin miljö och varierande omständigheter, genom att utvärdera och agera 

på människors sätt att interagera med varandra. Känslor påverkar på vilket sätt eleven riktar 

sin uppmärksamhet och mål som är förknippad med mer känslor får företräde. Mål som inte 

kan kopplas till känslor har en liten betydelse för individen och känsloengagemanget måste 

underhållas och pushas på (a.a.).  
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4.2.3 Personal Agency Beliefs (personlig övertygelse) 

Personal Agency Beliefs, innefattar enligt Ford (1992), individens skicklighet att nå målet, 

(capability beliefs) och hur miljön är tillrättalagd så individen kan klara att nå målet, vilket 

gör att hänsyn måste tas till individens biologiska och kognitiva kapacitet (context belief). 

Känns målet ouppnåeligt enligt individen sätter den inte upp några mål. Det känslomässiga 

klimatet är en del av sammanhanget. När en pedagog börjar motivera en elev är den direkt en 

del av dess miljö och sammanhang och en del i ekvationen i Fords målteori (1992), samtidigt 

vill Ford betona att teorin är till för att underlätta motivationen inte att kontrollera den (a.a.). 

 

Ford (1992) förklarar att om man inte aktiverar mål till önskat beteendemönster, kommer det 

inte att leda till eller förändra något beteende. Det måste finnas ett mål som det går att koppla 

tankar och känslor till. Med tillräckligt tydliga mål lockas en persons beteende på ett konkret 

sätt. När många mål kopplas ihop inom och mellan människan, är motivationen stark och 

med feedback som syftar vidare. Felaktig feedback kan fungera avmotiverande. När 

utmaningen är optimal finns förutsättningar för optimal motivation. Slutligen menar Ford att 

människor är tänkande, kännande självstyrande varelser med olika mål och känslor som 

måste behandlas med respekt och omtanke för att kunna skapa önskat motivationsmönster 

och utveckla mänsklig kompetens (a.a.). 

 

 
5 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som arbetet utgått ifrån har olika teman såsom motivation, självbild, 

matematiksvårigheter och övergångar, vilket innebär att ingen enskild forskning tar upp alla 

teman. Inledningsvis lyfts forskning som på olika sätt diskuterar hur elever med 

matematiksvårigheter kan påverkas i sin syn på lärande och sin egen bild av sig själv. De 

avslutande redogörelserna tar upp forskning om hur elever upplever matematikämnets 

påverkan och relation till stadiebytet mellan grundskolan och gymnasiet och vad elever 

berättar om sina skolerfarenheter i samband med stadieövergången till gymnasiet.  

 

5.1 Risker med matematiksvårigheter 

I studie av Hakkarinen, Holopainen och Savolainen (2013) visade deras forskning på en 

tydlig koppling mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter av elevers 

prestationer i åk 9 och hur de påverkade deras vidare studier. Studien utgick ifrån att elever 

med inlärningssvårigheter riskerar i högre grad att hoppa av sina studier och att elever med 

läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter är påverkade i sina fortsatta 

utbildningsval. Att utveckla matematikkompetens är en grund för att kunna utveckla mer 

komplexa kunskaper. Elever med matematiksvårigheter har svårigheter av olika anledningar 

såsom kognitivt t ex brist på arbetsminne, har svårigheter i att processa numerisk information 

eller kan det bero på språkliga svårigheter. Elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller 

matematiksvårigheter är mer utsatta och det råder större risk att deras utbildningsmöjligheter 

påverkas om deras föräldrar har låg socioekonomisk bakgrund. Det finns också samband som 

visar på att svårigheterna ökar ju äldre de blir och att svårigheterna blir mer komplexa då 

kunskapskraven ökar och elever i svårigheter uttrycker lägre självkänsla om sina 

skolprestationer än sina klasskompisar.  
 

Genom att elever i åk 9 fick genomföra tester i matematik, läsning och självutvärdering om 

sina lärmöjligheter, visar Hakkarinens et al (2013) resultat på att pojkar har större svårigheter 

med läsförståelse än flickor men att det inte gick att utläsa könsskillnader vad det gäller 

matematiksvårigheter. Däremot hade flickor högre prestationskrav än pojkar och fler flickor 
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gick vidare till studieförberedande program. Enligt a.a. är det tydligt att elever med läs- och 

skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och elevers prestationskrav på sig själva påverkar i 

hög grad deras skolprestationer i åk 9. Studien visar att 77 % av låga skolprestationer i åk 9 

kan kopplas till inlärningssvårigheter och därmed påverkar elevers övergång till nästa 

skolnivå. Pojkars skolprestationer var lägre och färre pojkar hade möjlighet att söka till 

studieförberedande program och därmed minskar deras möjligheter till högre akademiska 

studier. Elevers egna upplevelser av sina skolprestationer påverkar i hög grad deras möjlighet 

att lyckas. Hakkarinen et al (2013) menar att det är bevisat att mätta svårigheter och elevers 

egna rapporterade svårigheter måste användas för att försäkra att eleverna får rätt till rätt nivå 

av stöd. Elever som visar tidiga matematiksvårigheter har stor risk för att utveckla större 

svårigheter i senare matematiklärande och svårigheter i läsavkodning riskerar att påverka 

utveckling av läsförståelse (a.a).  
 

Slutsatsen är att det är mycket viktigt att använda bedömningsmodeller för att synliggöra 

elevers utveckling och att upptäcka elever som visar tecken på svårigheter, både de med stora 

svårigheter men även de som visar mindre tecken. Därefter måste specialundervisning 

erbjudas och sättas in och att det finns en individuell utvecklingsplan som synliggör för 

eleven hur det påverkar elevens möjligheter för framtida utbildningsmöjligheter och därmed 

gör tillräcklig ansträngning för att uppnå dem. 
 

5.2 Vikten av att utveckla identitet som matematiklärande 

Hur elever utvecklar identitet som matematiklärande är en av de frågor som Darragh (2013) 

ställer sig i sin forskning. Hon diskuterar hur identitet utvecklas, hur det kan kopplas till 

något som du har eller någonting som du gör. Enligt Darragh (a.a.) blir vi matematiklärande 

genom att vi utför och repeterar och därmed känner vi igenom oss själva som olika 

matematiklärande. Eleven skapar sin egen matematikidentitet, men är påverkad av den publik 

som finns runt omkring såsom lärare, klasskompisar och föräldrar och samtidigt skapar vi 

andra identiteter. Frågan är hur identiteten utvecklas och det är först när vi ser vårt agerande 

utifrån som vi kan förstå identiteten. Intervjuer med elever utgick man från frågan ”Finns det 

någon i din klass som sticker ut som duktig i matte och hur vet du det?” Vanliga svar var att 

en duktig matematikelev får högt resultat på prov, svarar alltid snabbt på frågan, jobbar 

snabbt, har alltid rätt svar på frågan och vet alltid hur man ska göra. De elever som blev 

identifierade som duktiga i matematik av klasskompisar uttryckte inte själva att de var 

duktiga. Hur elevens matematikidentitet utvecklas beror på hur skolan kategoriserar och 

genom bedömning. Darraghs forskning (2013) syftade framförallt till visa på hur positiva 

matematikidentiteter utvecklas och konstaterar att så som elever identifierar sig som lärande 

kan vara en mycket viktig anledning till framtida deltagande. 
 

Hamid, Shahrill, Mahelle, Matzin & Mundia (2013) beskriver hur elever upplever 

matematikångest, svagt självförtroende och stress i sammanband med test vilket skapar 

matematikbarriärer. Elever med svagare matematikkunskaper angav betydligt högre 

matematikoro och negativ självbild och att det psykologiska måendet för elever spelar stor 

roll för hur eleven kommer att lyckas, därför är rådgivning och stöd viktiga insatser för elever 

som riskerar att inte nå målen och att de är särskilt sårbara. Det finns olika anledningar till 

varför elever riskerar att inte målen, dels uttrycks att lärare har svårt att identifiera elever med 

matematiksvårigheter och dels att elevernas matematiska språk med begrepp är svagt 

utvecklat. För att stärka matematikkunskaperna betonas utveckling av kursplanen i matematik 

fram och att satsa på att elever får samarbeta mer i matematik. Studien konstaterar att svaga 

matematikelever har lägre självkänsla, att förebyggande arbete är bra och genom att ge 

rådgivning/stöd ska man stötta svaga elever (a.a.). 
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5.3 Motivationens betydelse – att förstå relevansen med ämnet 

Petersen (2012) diskuterar vikten av pedagogiskt ledarskap för att lyckas med 

matematikundervisningen. Elever som upplever att de har matematiksvårigheter riskerar att 

utveckla en negativ attityd till ämnet vilket än mer försvårar inlärningen. Matematik som 

ämne skiljer sig från flera av de andra ämnena då det till sin karaktär är annorlunda, som t ex 

symbolspråket. Om undervisningen inte är kopplad till vardagliga problem är risken stor att 

eleven saknar relevans för ämnet och tappar i motivation. Petersen (2012) beskriver 

undervisningsuppdraget både som kunskaps- och socialt orienterat för att skapa engagemang 

och intresse bland eleverna. Individens förmåga att lära matematik är kopplad till elevens 

självuppfattning av sig själv. Självuppfattning byggs upp, omskapas och är resultatet av 

interaktionen mellan individen och omgivningen. ”Genom att sätta in matematiken i ett 

sammanhang där användbarheten står i centrum knyts teori och praktik samman. För att 

omsätta detta synsätt i praktiken presenteras för lärarna en modell som bygger på berättelsen - 

det narrativa, en genre som till skillnad från den informativa genren syftar till att ge 

upplevelser” (a.a., s. 7). Petersen lyfter därmed fram betydelsen av att varje nytt moment i 

matematikundervisningen startar med en berättelse som kopplas till elevernas erfarenheter 

och vardagsproblem. Det medför att relevansen i matematiken blir mer synlig för eleverna 

menar författaren. Lärarna som deltog i studien förklarar att modellen blev svårare att 

använda ju högre upp i utbildningssystemet de undervisade. Det var svårare att hitta 

berättelser som var knutan till elevers erfarenhet var deras förklaring (a.a.). 

 

Liknande slutsatser som framförs av Petersen lyfter även Mkhize (2017) fram, hon har 

undersökt varför elever som lämnar grundskolan får problem med matematik på gymnasiet, 

trots att deras kognitiva förmåga ökar och menar att det är bristen på motivation som är orsak. 

Hon kopplar det till tre grundläggande behov, autonomi, samband och kompetens. (a.a.) 

menar att identitet är kopplat till behovet av att utveckla autonomi och hur det påverkar 

elevens självbild och motivation till att lära sig matematik. Enligt a.a. utvecklar elever 

självbild som bygger på negativt eller positivt självförtroende. Både skolor och familjer är 

viktiga i att bygga elevers identitet. Genom aktionsforskning vill författaren visa på hur 

medvetna insatser bidrar till att elever definierar sig positivt och därmed utvecklar positiva 

identiteter som gynnar matematikinlärningen. Mkhizes slutsats är att det finns utrymme för 

att förbättra matematikundervisningen som bygger på att stärka elevers positiva identiteter i 

matematik. När elevers förståelse för matematik utvecklades definierade de sig själva 

annorlunda i förhållande till matematik och att svaga matematikresultat inte beror på 

kognitiva brister utan framförallt på motivation (a.a.). 

 

5.4 Matematikämnets roll och påverkan på stadiebytet 

Larson (2014) har i sin avhandling behandlat matematikämnets påverkan och relation till 

stadiebytet mellan grundskolan och gymnasiet i svensk skola. Studien bygger på enkät- och 

klassrumsstudier med syfte att studera matematikutbildningen och matematikämnets roll i 

samband med övergången från grundskola till gymnasiet. Larson beskriver inledningsvis att 

förändringar kan både upplevas positiva men också negativa och menar att studiet av 

stadieövergångar är relevant då det dels finns ett generellt intresse av hur elever upplever 

stadieövergångar och dels en trend av sjunkande studieresultat. Genom att använda ett 

elevperspektiv, kan det bidra till att förstå och på sikt förebygga sjunkande resultat och 

identifiera områden som upplevs som problematiska. Avhandlingen utgår från två 

forskningsfrågor, hur matematikämnets betydelse påverkar elevers val av program samt hur 

karaktäriseras utbildningen i grundskolan respektive gymnasiet enligt eleverna. Elevers val 

av program styrs framförallt av programmets inriktning som helhet och är mindre kopplat till 
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enskilda ämnen som matematik. Larson konstaterar utifrån sina studier att 

matematikundervisningen upplevs som mer lika än olika mellan grundskolan och gymnasiet. 

Till stor del bygger undervisningen på arbete i läroboken och där lektioner inleds med 

genomgång och därefter eget imitativt arbete där eleven härmar och upprepar, den största 

skillnaden är enligt eleverna tempot som är betydligt högre och att undervisning och 

planering är mindre flexibel. Steget från grundskolan till gymnasiet upplevs i flertalet fall inte 

som omfattande då karaktären på ämnet inte förändras drastiskt, däremot upplever elever 

förväntat ökat egen-ansvar avslutar Larson (2014). 

 

5.5 Elevers beskrivning av övergången till gymnasiet 

Andersson (2013) använder elevers egna berättelser för att undersöka och beskriva hur elever 

upplever övergången från grundskolan till gymnasiet. I fokus har Andersson haft 

livsberättelser från elever som inte hade full gymnasiebehörighet och inledde tiden på 

gymnasiet med att gå det sk individuella programmet1. Då eleverna saknat behörighet kan de 

ses som elever i behov av särskilt stöd och specialpedagogik. A.a. ställer sig frågan vilka 

specialpedagogiska verksamheter kan bidra till skolframgång för elever och bygger studien 

på vad eleverna berättar. Studien har ett konstruktionistiskt perspektiv där a.a. beskriver att 

eleverna som berättare konstruerar berättelser och att varje händelse inte ska läsas exakt. 

”Eleverna erfar sina verkligheter, sitt levda liv och det jag som forskare får tillgång till är 

elevernas upplevda skolliv såsom det blivit berättat för mig” (a.a., s.43). I analysen menar 

Andersson (2013) att skolans organisation och dess oförmåga att möta elever blir synlig och 

skolan inte är tillräckligt flexibel för att möta elevers olikheter. Ansvaret läggs på eleverna 

och deras bristande motivation. När åtgärder sätts in, är det inte på organisationsnivå. 

Skoltrötthet under högstadietiden framstår som en viktig anledning till ej godkända betyg, då 

eleven har haft hög frånvaro och därmed blivit i behov av särskilt stöd och skolan inte lyckats 

möta elevens behov. Eleverna uttrycker att det är deras eget fel att de inte blivit fullt behöriga 

för gymnasiet och att om de bara skärpt sig på högstadiet, hade de fixat det. De upplever 

heller inte att föreslagna åtgärder på möten som effektiva. Andersson (2013) hänvisar till von 

Wright och menar att skolan förstärker utanförskap när den fokuserar på att se eleven som 

vad och inte som vem. Eleverna beskriver organisationen som mer lyhörd på individuella 

programmet där lärare utgår från att de behöver hjälp och att de inte behöver fråga efter det. 

Det är framförallt tiden med lärare som är viktig för att de ska lyckas och relationen lärare-

elev som skapar förutsättningar för upplevelse av inkludering. Avslutningsvis Andersson 

(2013) konstaterar vikten av att bygga meningsfulla relationer och hur man kan förstå elevers 

bristande motivation som viktiga faktorer för att kunna möta alla elever. 

 
Tuominen-Soini, Salmela-Aro och Niemivirta (2011) har i en longitudinell, kvantitativ studie 

undersökt hur övergången upplevs till gymnasiet. Elever fick besvara enkäter i slutet av 

årskurs 9 och under första terminen på gymnasiet angående motivation kopplade till vilket 

värde skolan hade för dem, elevens utbildningsmål, engagemang och nöjdhet med skolan. I 

inledningen framhåller Tuominen-Soini et al tidigare forskning som visar på riskfaktorer i 

samband med övergångar vilket sammanfaller med högre krav och ökad stress som gör att 

motivationen minskar för många. Samtidigt påtalas att alla elever inte har minskad 

motivation. Tuominen-Soini et al visar på att en förlust av motivation strax efter övergången 

har en tendens att vara kvar under gymnasietiden. Känslan av att inte få emotionellt stöd av 

lärare som eleven fått tidigare och därmed inte känna en tillhörighet i klassrummet pekar på 

att elevens utvecklingsbehov inte sammanfaller med de upplevda utbildningskraven beskriver 

                                                 
1 Idag är individuella programmet ersatt av introduktionsprogrammet (SF 2010:2039). 
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författarna. Vidare framgår betydelsen av en skolmiljö som skapar ett socialt sammanhang 

för att behålla elevens motivation, intresse och engagemang. Risk finns annars för alienation 

för skolan menar Tuominen–Soini el al. Studien visade att de flesta behöll motivationen vid 

övergången samtidigt var det elever vars motivation ökade respektive minskade (a.a.). 

 

Carmichael (2015) genomförde en longitudinell studie som beskriver hur elever har svårt vid 

övergången från primary school till secondary school vad det gäller matematik. Syftet med 

studien var att mäta elevers matematikutveckling med hjälp av ett nationellt 

utvärderingsprogram och identifiera faktorer som påverkar. Studien visar på att elever fick 

problem med matematik då kursplanen för matematik hade mer fokus på abstrakt tänkande i 

secondary school och eleverna var mer vana vid numeracy och att använda mer vardaglig 

matematik. Carmichael hänvisar till rapporter som ”tyder på att deras lärare antingen inte 

känner till eller ignorerar barnens tidigare lärandeupplevelser” (a.a, s.14, se Sdrolias & 

Triandafillidis, 2008; Skilling, 2014) samt att det finns många okvalificerade lärare. 

Carmichaels slutsats är, att det är av stor vikt att införa sekundär matematik som är mer 

vardagsnära. Resultatet visade också att elevers socioekonomiska bakgrund påverkade deras 

resultat. Studien visade dock inte att byte av skola påverkade, däremot om bytet innebar ny 

läroplan, uppstod risk för matematiksvårigheter (a.a.). 

 

 
6 Metod 
I den här delen beskrivs val av metod, urval, forskningsetiska övervägande, validitet och 

reliabilitet, genomförandet av studien samt bearbetning och analys. 

 

6.1 Val av metod 

Då uppsatsens syfte är att belysa elevers upplevelse framstår fenomenologisk ansats som 

lämplig och där intervjuer är en passande metod för att få in material, vilket Fejes och 

Thornberg (2015) uttrycker. Enligt Ahrne och Svensson (2015) syftar valet av intervjuer till 

att få fram ett material som inte syftar till att mäta. Det finns flera olika intervjuformer, 

genom att använda semistrukturerade intervjuer ges möjlighet att anpassa följdfrågor i varje 

intervjusituation. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer enligt  (a.a.) kan en mer 

nyanserad och flera dimensioner kommer fram än vid användandet av ett mer standardiserat 

frågeformulär. 

 

6.1.1 Intervjuer 

Att intervjua ställer krav på förmåga att skapa goda mellanmänskliga relationer, ha vänliga 

frågor som gör att respondenten kan associera till samt vara medveten om hur kritiska frågor 

kan påverka (a.a.). Fangen (2011) framhåller också betydelsen av dagsformen, humöret hos 

både intervjuare och den intervjuade som kan påverka innehållet i intervjun. Intervjuerna 

utgår från fyra teman; självbild, motivation, övergång och matematik. Som stöd i intervjuerna 

användes tre formulär (bilaga A-C) där eleven ombads rangordna, markera och värdera sina 

svar. Ordet metodisk, som var med i formuläret, ville några elever få förklarat. 

 

6.1.2 Pilotstudie 

Intervjurerna föregicks av en pilotstudie enligt Arhne och Svensson (2017) vilket prövade 

analysteknik utifrån de valda forskningsfrågorna. Intervjuguiden (bilaga F) testades på tre 

elever i årskurs tre på gymnasiet, på samma skola som studien gjordes. Eftersom alla elever i 

årskurs två skulle få information och möjlighet att delta i studien ansåg vi det lämpligare att 

pröva frågorna på elever i årskurs tre. Några korrigeringar gjordes av fråga där eleverna 
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kunde kryssa för olika alternativ till vad som motiverade dem i ämnet matematik och en fråga 

förtydligades och riktas mer till ämnet matematik än till skolgången i allmänhet. För att vidga 

innehållet i övergångar och matematik la vi till två frågor. Två av dem vi intervjuade 

uttryckte att det var skönt att få prata av sig på djupet om ämnet matematik.  

 

6.2 Urval 
Ahrne och Svensson (2017) beskriver hur det är forskningsfrågan som avgör vilka 

respondenter som är aktuella för intervju. Genom valet av respondenter synliggörs och stärks 

studiens reliabilitet. De som har intervjuats är åtta elever i årskurs två på gymnasiet, i en ort i 

södra Sverige på ca 17 000 invånare där det finns en gymnasieskola. Fyra elever går på något 

av skolans yrkesprogram; Barn- och fritidsprogrammet, Bygg-och anläggning, El-

programmet, Handelsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet. Fyra studerar på ett 

av skolans studieförberedande program; Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapliga 

programmet, Samhällsprogrammet eller Teknikprogrammet. Fyra av eleverna fick F i betyg 

efter första avslutade matematikkursen. De andra fyra hade fått som lägst, betyg E. 

Sammanlagt anmälde sig 22 elever. Därefter sorterades anmälningarna i två urvalsgrupper, 

utifrån godkända och icke godkända betyg i matematik. Det innebar 13 anmälningar med 

godkänt betyg och nio anmälningar med icke godkänt betyg. Genom randomisering utsåg vi 

fyra elever från varje urvalsgrupp. I samband med att eleverna anmälde sig framkom det 

vilket betyg de fått i första kursen i matematik, men inte kommer att lyftas fram i rapporten.  

 

6.3 Forskningsetiska överväganden 
Respondenterna fick information om studiens syfte, upplägg och de forskningsetiska 

principerna; informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet enligt 

Vetenskapsrådet (2002) i samband med presentationen i helklass. Målet var att sammanlagt 

få åtta respondenter uppdelat på fyra från yrkesprogrammen och fyra från de 

studieförberedande programmen. Sammantaget var målet att fyra respondenter klarat första 

kursen i matematik på gymnasiet och fyra som inte klarat det. I informationen beskrevs fakta 

av att fler elever klara inte matematikkursen jämfört med engelska och svenska. Det gjordes 

för att ”normalisera” att inte ha klarat kursen i matematik.  Samtidigt påpekades att inga svar 

i intervjuerna ses som mer rätt eller fel. Elever som anmälde sitt intresse av att delta berättade 

självmant om de klarat eller inte klarat kursen i matematik. Hade så inte varit fallet hade vi 

utgått från betygskatalogerna som är offentlig handling. Efter att åtta elever valts ut utifrån 

den tänkta fördelningen fick de ett informationsbrev där de forskningsetiska principerna 

beskrevs rörande samtycke; att de accepterade att delta i intervjun och hade möjlighet att 

hoppa om de ville innan och under intervjun. Eleverna var 17 respektive 18 år och medförde 

därför ingen information till vårdnadshavare vilket (a.a.) påtalar inte är nödvändigt då 

eleverna är över 15 år. Konfidentialitetskravet beskrevs att det som sas inte skulle kunna 

härröras till dem personligen. Det material som intervjuerna bringar skall endast användas till 

aktuell studie. I Informationsbrevet (bilaga E) betonades att det som framkom i intervjun inte 

skulle gå vidare till mentor eller betygsättande lärare i ämnet matematik, om inte eleven själv 

ville att information skulle nå vederbörande. I brevet uppgavs även att skolans kurator fanns 

att tillgå om behov fanns efter intervjun. 

 

6.4 Validitet och reliabilitet 
Validiteten som Fangen (2011) beskriver är att studien mäter det den skall mäta, vilket kan 

anses som god då uppsatsens frågeställningar har besvarats. Med fler frågor och intervju vid 

ett tillfälle till, kan ha ökat validiteten, då eleverna kanske känt sig mer trygga i 

intervjusituationen och kanske funderat mer kring den första intervjun och fördjupat sina svar 
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vid andra tillfället. Det som kan anses minska validiteten är elever som har svårare att 

uttrycka sina tankar i ord, som intervjun grundar sig på när studien utgick från vad som sas 

inte hur det sas., men är fulla av upplevelse som är svåra att kommunicera. Reliabilitet i en 

kvalitativ studie är lägre då svaren är unika för de personer som intervjuats, samtidigt som 

liknande svar i vissa frågeställningar gavs av flera respondenter. För att få en god reliabilitet 

korrigerades några frågor efter pilotstudie eftersom svaren angående övergångar blev 

bristfällig. Genom att intervjuerna transkriberades i sin helhet ökar reliabiliteten när inget 

svarsmaterial plockades bort varken innan eller efter transkribering. Reliabiliteten hade ökat 

om fler elever intervjuats. Samtidigt som de elever som blev intervjuade anmälde sitt intresse 

av att delta och det kan ha påverkat svaren i frågorna om självbild dvs elever med en negativ 

självbild kanske inte är lika benägna till att medverka i en intervju. Att två personer går 

igenom det transkriberade materialet ökar studiens reliabilitet. (a.a.) (2011) påtalar att 

reliabilitet ökar om fler forskare går igenom datamaterialet.  

 

6.5 Genomförandet av studien 

Skolledare på utvald skola tillfrågades muntligt om att genomföra studien och sedan 

skickades Informationsbrev till skolledare (bilaga D). Efter det planerades tid, utefter 

elevernas schema, för att nå ut med muntlig information om studiens upplägg till alla elever i 

årskurs två. Elever fick anmäla sig till intervjun i samband med informationen på varje 

program. Vid informationstillfället upplystes om de forskningsetiska aspekterna enligt 

Vetenskapsrådet (2002) och vi betonade att det inte påverkar deras betyg. Av de elever som 

tackade ja, gjordes ett urval på åtta elever som sedan fick ett Informationsbrev till elev (bilaga 

E). (a.a.) vikten av information innan intervjuerna påbörjas. Intervjuerna skedde på skolan 

under skoltid, i en känd lokal och miljö för eleven, på en tid som är lämplig för eleven och 

lärare, ca 1h.Vid intervjutillfället mötte eleven en intervjuare och fick åter information om de 

forskningsetiska principerna och att intervjun spelades in. Samt att om elev vill att 

information ska lämnas vidare, tar vi ansvar för att göra det men har inte uppföljningen av 

det. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Efter transkribering färgkodades materialet 

efter fyra teman; självbild, motivation, övergång och matematik 
  

6.6 Bearbetning och analys 
Avsnittet inleds med problematisering av tillvägagångssätt för att sedan ta upp hur det 

empiriska materialet sorterats och analyserats. 

 

6.6.1 Problematisering av tillvägagångssätt 

Genom intervjuerna vill vi förtydliga och beskriva fenomenet, vad som sker i övergången från 

grundskolan till gymnasiet med elevens motivation och självbild i ämnet matematik. Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver den fenomenologiska metoden, där varje 

individs erfarenheter är en viktig del för att beskriva och tolka fenomenets kärna, vilket här 

blir det sätt som resultatet analyseras på. En intervjusituation kan vara präglad av händelse 

som är mest aktuell för eleven för tillfället. När intervjuerna gjordes var det en period av 

nationella prov och elever hade fått reda på sina provresultat. Som intervjuare måste du vara 

vaksam för allt som sker i en semistrukturerad intervju för att kunna ställa relevanta 

följdfrågor, gör du inte det kan viktig information gå förlorad. Skillnad i intervjuerna utmärks 

på det sätt att en del elever behöver många följdfrågor för att berätta, medan andra elever har 

ett språkligt flöde i sitt berättande. Det som var signifikant för alla intervjuer är upplevelsen 

av att elever kände sig bekväma i situationen och kände sig nöjda efter genomförd intervju 

och att vi som intervjuer kunde märka att eleverna under intervjun fick tag på något hos sig 

själva, något de inte tänkt på tidigare. Det intervjuerna vill visa är elevernas upplevelse, men 
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studien kan inte bekräfta att situationerna som eleverna beskriver är på det sättet, de har sin 

egen subjektiva upplevelse av ämnet och intervjun. Ahrne och Svensson (2015) påtalar att det 

som sägs i en intervju inte alltid har bärighet i verkligheten och forskarens uttolkning av vad 

som sägs i intervjun kan ha annan betydelse för den som intervjuas. Med semistrukturerade 

intervjuer som metod grundar sig studien på en fenomenologisk ansats att beskriva och 

förklara det fenomen som vi ser i intervjun, en blandning av beskrivande och tolkande. Syftet 

är att förtydliga det som framträder och ha medvetenhet om våra egna erfarenheter. Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver hur varje kvalitativ studie är unik och då forskaren är central 

kommer forskningen att påverkas av forskarens erfarenheter. Att vi samarbetar ser vi som en 

fördel i att kunna hjälp varandra att se objektivt.  

 

6.6.2 Sortering och analys 

För att bli förtrogen med materialet har det insamlade materialet bearbetats genom att varje 

intervju lästs igenom flera gånger för att skapa en helhet om varje intervjuperson. Sedan har 

materialet sorterats i teman; självbild, motivation, övergång och matematik utifrån 

intervjuguidens frågor. I samband med analysen utkristalliserades underrubriker som i 

uppsatsen används i kapiteln Resultat och Analys. Materialet kunde inte alltid placeras under 

ett tema utan fler teman, vilket gjorde att materialet lästes igenom flera gånger. Ahrne och 

Svensson (2015) beskriver betydelsen av att umgås med materialet på flera sätt. Har temat 

inte framträtt tydligt, har kodning till de givna teman gjorts, vilket (a.a. 2015) förklarar som 

en sammanfattning eller översättning. Det material som redovisas är inte uteslutande det som 

förkommit mest utan även det som är unikt. Allt material som framkommit vid intervjuerna 

har inte redovisats, men målet är att skapa en rättvis bild av det insamlade materialet. 

Materialet redovisas sedan under huvudrubrikerna självbild, motivation, övergång och 

matematik Det bearbetade materialet har sedan knutit an till tidigare forskning och teori som 

uppsatsens bygger på. Analysens steg kan sammanfattas enligt med; sortering, reducering och 

argumentation (a.a. 2015).  

 

 

7 Resultat 
Syftet med undersökningen är att belysa elevens upplevelse av hur självbild och motivation 

påverkar övergången från grundskolan till gymnasiet i ämnet matematik. För att fånga 

elevens upplevelse är det deras röster som lyfts fram, det är vad de säger och inte hur de 

säger som är i fokus. Under intervjun användes tre formulär kring elevens självbild (bilaga 

A), faktorer som påverkar deras motivation för ämnet matematik (bilaga B) och beskrivning 

av elevens erfarenhet av matematiken under deras skolgång (bilaga C). Formulären skall inte 

ses som enkäter utan ett komplement till intervjun. Resultatet framställs i en sammanfattande 

text och ett urval av elevernas svar citeras, de belyser och levandegör elevernas upplevelse. 

Citaten gör studien transparant till den analys som gjorts. Resultatet inleds med elevers 

självbild och följs sedan av olika faktorer som elever beskriver påverkar deras motivation. 

Därefter redovisas hur elever påverkas av och vid övergången till gymnasiet och 

avslutningsvis presenteras elevers upplevelser av matematikundervisning och erfarenheter av 

stöd.  

 

7.1 Elevens självbild 
I sina presentationer av vilka de själva är, ger eleverna en positiv bild av sig själva. Eleverna 

beskriver sig själva med ord som aktiv, hjälpsam, ordningsam, ansvarsfull, effektiv och 

metodisk (vilket markerades med kryss eller ringades in på formuläret som bestod av 24 ord, 

bilaga A). När det kom till ämnet matematik var elevernas upplevelse att i förskoleklass och 



  
 

19 

 

de första åren på lågstadiet var ämnet jätteenkelt/enkelt och det gick bra (bilaga B). I årskurs 

tre uppger alla en förändring och redovisar en mindre positiv bild men där matematiken 

fungerar okej. Vid stadieövergången till årskurs 4 markerar och förklarar elever en förändring 

till att matematiken blir svårare och tråkigare. En elev förklarar det med att lärarbyte skett 

och brist på att få vikarie när ordinarie lärare är sjuk under längre tid. Elever uppger också att 

få hjälp hemifrån blir svårare när de kommer till mellanstadiet. 

 
”… när jag inte får någon hjälp så ger jag upp lite…. jag blir väldigt negativ och när jag inte 

klarar ett tal så deppar jag ihop lite ... jag har inte så mycket hjälp hemma heller, både mamma 

och pappa är dåliga på matte, det är i generna eller vad man skall säga. Vilket gör att jag inte har 

kunnat ha det stödet som kanske behöver hemifrån också, vilket de inte kan hjälpa, men då 

insåg jag; ettan, trean och fyran är det så lätt matte, sedan när det blir svårare och svårare blev 

det svårare för mig och då insåg jag kanske, att jag inte är så bra på det här. Men jag försöker i 

alla fall”.  

 

En elev känner att hen svikit sina föräldrar mer än sig själv, när hen inte lyckats nå kraven i 

matematik. Hen berättar hur hen och hens föräldrar väntat på utredning av sina 

matematiksvårigheter som funnits genom hela skolgången. 

 

Elev som är nyanländ med 4,5 års erfarenhet av matematikstudier i Sverige, uppger en stor 

förändring av svårighetsgrad under andra året på gymnasiet. Eleven ser sin utveckling i 

matematik som positiv, med tanke på antal år i Sverige och påtalar att hen inte kan jämföra 

sig med...  
“... en vanlig svensk person… de går bara i skolan, men jag gör allting själv, handlar, lagar mat, 

städar”.  
  

En annan uppfattning som kommer fram är en elev, som beskriver hur hen uppfattat sig som 

trög, då hen egentligen vill ställa många frågor om innehållet, men vågar inte det och följden 

blir att eleven inte kan för hen inte fått svar på sina frågor. Samtidigt säger en elev att hen tror 

att hen uppfattas jobbig för hen ställer många frågor och eleven beskriver även att hen lätt 

börjar prata med andra elever när läraren inte direkt kommer och besvarar frågan. Risken är 

enligt eleven stor att samtalet kommer att handla om andra saker än matematiken då hen sitter 

med en kompis som inte heller kan. 

 

Självförtroendet sjunker säger eleverna, när de uppmanas att arbeta med skolarbetet hemma. 

De säger att de inte klarar av att utföra uppgifterna på egen hand och har heller ingen att ta 

hjälp av hemma,  

 
“... självförtroendet sjunker till noll och då skiter jag i det ”.   

 

En elev beskriver hur självförtroendet förändras beroende på vilka hen samarbetar med i 

klassrummet både vad det gäller andra elever och lärare. Lärarens känsloyttringar påverkar 

elevens förmåga att utföra uppgifter, och eleven fokuserar på lärarens känsla och inte det 

läraren säger.  

 
”…om man är lite förbannad och visar någonting. Det kommer inte riktigt att sitta i minnet… 

eleven tänker på läraren är allvarlig eller förbannad på mig istället för att istället riktigt kolla på 

grejorna”. 

 

Alla intervjuade elever beskriver att börja på gymnasiet innebär ett större ansvarstagande 

över sina studier, samt att förväntningar från lärare och i vissa fall även föräldrarna ökar. 

Ansvarstagandet ses som positivt för eleven och en del i deras mognad som de uppger har 
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ökat under gymnasiet. samtidigt som de uppger att de inte alltid kan leva upp till det utan 

behöver pushas och uppmuntras. Det kan ses i elevens kommentar… 

  
“…jag har en annan inställning och ett annat tankesätt nu och det hjälper mig i mina studier”.  

 

Eleverna framför att det egna valet av program är för många en motiverande faktor. Samtidigt 

uttrycker elev att tiden när man börjar på gymnasiet är en tid… 

 
 ”… att det är kaos i huvudet”.  

 

Studie- och yrkesvägledarens roll på grundskolan lyfter en elev som central i valet av 

program, där det förts samtal om elevens förutsättningar att klara av matematiken på det 

valda programmet.  

 

7.2 Motivationsfaktorer 
De intervjuade eleverna påtalar och lyfter fram intresset för matematik som en av de 

viktigaste motivationsfaktorerna (bilaga C). Därefter följer relationen och feedback från 

lärare, tätt följd av undervisningssätt och arbetssätt och målfokus som eleverna beskriver på 

olika sätt. 

 

7.2.1 Intresse 

Eleverna beskriver avsaknad av intresse och använder ordet meningslöshet och då menar de 

att de har svårt att hitta motivation. Läraren måste förklara varför man har ett visst ämne och 

behovet av att se nyttan av det senare i livet. Några elever uttrycker att de inte har några 

svårigheter i matematik men bristande intresse gör att eleverna inte lär sig.  

 
“Det är ju jättetrist om man sitter och lyssnar på något som man inte alls är intresserad av, 

överhuvudtaget, då kommer man på andra tankar och vill verkligen inte ta in”.  

 

Några elever på teoretiska program lyfter däremot fram att intresset ökat för matematik på 

gymnasiet och menar att med fler timmar i matematik och varje dag, desto mer logiskt blir 

ämnet och lärarens egna intresse för matematik påverkar deras intresse. 

 

7.2.2 Relation 

De intervjuade framhåller i första hand lärarens relation med elever före ämneskunskaper och 

arbetssätt/metoder som viktiga faktorer i att motivera elever. En lärare som kan motivera 

beskrivs ha en positiv inställning till ämnet, visar engagemang, sätter tydliga mål, har goda 

ämneskunskaper och uttrycker att det är kul att lära ut. Engagerade lärare är lärare som 

pushar och tror på elevernas förmåga att lyckas. Dessutom läraren till att skapa 

klassrumsmiljö som upplevs positiv och lättsam, där humorn är ett inslag. 

 
“... det behöver inte var jätteseriöst hela tiden utan det ska kunna gå att föra en konversation och 

skoja och ha lite kul också. Inte jätteinramat hela tiden. Det ska finnas lite luft runt i kring”.  

 

Lärarna skall också kunna visa på flera olika metoder och använda olika förklaringssätt, för 

att kunna hitta den metod som passar eleven menar de intervjuade.  

 

7.2.3 Feedback 

Eleverna beskriver feedback i form av återkoppling på deras resultat på prov. Resultatet 

presenterats för eleven verbalt och/eller skriftligt. Feedback från lärare upplever eleverna 
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olika. Ibland är den fullständig och feedbacken ger tydliga riktlinjer vad de bör ligga 

kunskapsmässigt och/eller vad de måste komplettera. En elev säger… 

 
”...fick ganska snabbt feedback från min lärare av vad jag skulle göra framöver och vad han 

trodde vi skulle behöva jobba mer med så det tror jag var bra både för honom och mig” medan 

en annan elev beskriver feedback på följande sätt; ”…på proven, och då får man inte alltid veta 

vad man gör fel, bara skrivit en bock om det är fel”.  

 

Flertalet av de intervjuade eleverna ger exempel på avsaknad av hjälp från läraren, då läraren 

inte hinner hjälpa alla elever under lektionen. Elever beskriver hur de själva blir stressade av 

att inte få hjälp men också hur de ser lärarens stress av att inte hinna hjälpa alla.  

 

När eleverna tittar tillbaka på ämnet matematik i grundskolan upplever de dels att målen med 

arbetsområden var tydligare där man uttryckte i ord vad de skulle kunna och dels att eleven 

lämnade in sitt räknehäfte och läraren gav feedback på det. I arbetet på gymnasiet framhåller 

eleverna att de använder sig mer av facit för att se om de gjort rätt och de uttrycker att 

tittandet i facit kan skapa en osäkerhet, de ser att de gjort rätt men de får inte någon 

bekräftelse på processen till det rätta svaret. . Elever inser och upplever att lärarna inte hinner 

hjälpa alla i klassrummet och ser att läraren blir stressad av detta och eleven blir stressad av 

att den inte kommer framåt.  

 

7.2.4 Klassrumsmiljö 

Elever beskriver att de upplever klassrumsmiljön både som stöttande och hämmande. 

Kamrater kan upplevas som stöttande genom den hjälp de kan ge varandra. De elever som 

beskriver att de hjälpt andra elever, säger att de lär sig av det, samtidigt som deras motivation 

ökat. En hämmande klassrumsmiljö kan bero på försämrade kamratrelationer som skapar 

sämre förutsättningar för lärande, ytterligare exempel på hämmande miljö är att 

klassrumsmiljön upplevs som stökig med högljudda klasskamrater eller en miljö med hets vid 

återlämning vid prov och eleven pressas att säga sitt resultat inför gruppen.  

 
”Jag tror också som påverkar är lite i klassrummet, att det blir sådan hets, när man får tillbaka 

prov, alla får sina resultat. Många jämför med varandra, jag tror också att det kan påverka, alla 

skriker – vad fick du, vad fick du? Och jämför sina betyg, den ene kanske skrattar åt den andres. 

Jag tror att det är lite så jag har fått sämre självförtroende, vill inte skäms”.   

 

Eleven ger förslag på att provresultat återlämnas via sms. De elever som upplever att de är i 

behov av stöd i matematik uttrycker att får de inte hjälp minskar det motivationen och finns 

det ingen kompis att fråga på lektionen, väljer eleven att utebli.  

 

7.2.5 Mål 

Hälften av de intervjuade eleverna menar att det är mycket viktigt att ha ett mål för 

matematikundervisningen, övriga menar att det inte har lika stor betydelse. De mål de 

beskriver är det antal prov de har kvar att göra och hur många av dem som måste vara 

godkända. Det kan också handla om hur många sidor som eleverna måste räkna, enligt 

läsårsplaneringen, i läroboken. Arbetet fokuseras, enligt eleverna, på att klara de nationella 

proven. På gymnasiet ser hälften av de intervjuade eleverna slutet på matematikundervis-

ningen och uttrycker befrielse av att inte behöva läsa mer matematik efter 12 år 

matematikstudier i skolan. En elev säger:  

 
”Att jag klarat nationella så slipper jag matten. Jag är ju sån, men det är ju egentligen fel eller 

jag har ju nu fixat allt nu så jag förväntar mig bara att klara det nationella nu och får jag reda på 

det och har klarat det då blir det en känsla, för att sedan slippa matematiken”.  
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De långsiktiga målen för eleverna är att klara kurserna för att få en gymnasieexamen för 

högre studier eller få en yrkesexamen. En elev uttrycker dock att hen tar det som det kommer, 

målet är att bli godkänd och att hen planerar ingenting och konstaterar att hen kanske ändå 

ändrar sig. 

 

7.2.6 Läxor 

I intervjuerna framkommer att elever upplever att läxor är motiverande samtidigt som några 

inte ser att läxor höjer motivationen för ämnet matematik. En elev påstår... 

 
“...att läxor gör fler osäkra på matten än vad det hjälper om jag ska vara ärlig”.  

 

De elever som beskriver att de har svårt i ämnet matematik är inte motiverade för läxor och 

en del gör så mycket de kan på matematiklektionerna och sedan får de se om det räcker för att 

nå godkänt på proven.  

 

 7.2.7 Tidigare resultat 

Tidigare resultat i matematik tar endast en elev av åtta upp som en av de fem viktigaste 

föreslagna motivationsfaktorerna (bilaga B). Däremot nämner flera i intervjun att deras 

tidigare resultat är en viktig påverkansfaktor för deras motivation. 

 
 “Jag tycker att det är rätt svårt och ger upp när jag ej blir godkänd och får dåligt självförtroende 

och så är det kört bara”. En annan elev uttrycker ”… varje nytt prov visste man att man skulle få 

ett nytt F”. 

 

Några av eleverna upplever bristande förkunskaper i ämnet matematik och blir medvetna om 

det när de kommer till gymnasiet. Det blir påtagligt när läraren i den inledande kursen på 

gymnasiet förklarar att kursen innehåller mycket repetition och att de har gjort det tidigare på 

grundskolan. Det skapar osäkerhet hos eleven som undrar om man verkligen gått igenom det 

på grundskolan eller om eleven har glömt det.  

 

7.2.8 Stress  

Stress beskrivs dels i samband med att hinna med den givna planeringen för läsåret och dels 

när flera skoluppgifter hopar sig. Redan vetskapen om att eleven står inför ett prov skapar en 

oro hos eleven för att riskerar att misslyckas igen.  

 
”… man har perioder som det är väldigt mycket i både matematik och andra ämnen så blir det 

ganska jobbigt och inom mig så blir det stress och jag upplever det ibland att när det är alldeles 

för mycket att göra så tappar jag lusten till att verkligen pusha och försöka”.   

 

Flera elever uttrycker att årskurs 2 på gymnasiet upplevs som jobbig generellt. Elever med 

erfarenhet av fler icke godkända resultat upplevde minskad motivation i ämnet matematik, till 

skillnad från elever med godkända resultat som upplevde möjlighet att prestera ännu högre 

och därmed ökad motivation.  

 

7.3 Elevernas upplevelse av övergång till gymnasiet 
De intervjuade eleverna beskriver övergången till gymnasiet som en naturlig del i deras 

utveckling och uttrycker ett utökat eget ansvar över sina studier. Samtliga elever betonar att  
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gymnasiet är mer seriöst. Alla de intervjuade eleverna uttrycker fritidens betydelse, hur de 

har olika livssituationer och flertalet säger att de prioriterar fritiden med aktiviteter, extrajobb 

och umgås med vänner,  

 
”… men sen har jag ju andra saker att göra efter skolan”. 

 
7.3.1 Nya arbetssätt och ökat ansvar 

Övergången till den första matematikkursen på gymnasiet har sett olika ut för eleverna. De 

flesta har slutfört matematiken för åk 9 på grundskolan medan två har fått sin fullständiga 

gymnasiebehörighet på gymnasiet. På gymnasiet upplever eleverna fler olika arbetssätt än på 

grundskolan, vilket de tycker är positivt. Samtidigt beskriver eleverna en trygghetskänsla när 

samma metoder användes i lärsituationen på grundskolan, vilket, enligt eleverna, gjorde det 

lättare för de att studera likväl som det kunde bli enformigt. Samtliga elever upplever ökat 

tempo i matematikundervisningen och för flera var det som en chock, trots att de trodde att 

det skulle bli en stor förändring att börja på gymnasiet. En av de största skillnaderna mellan 

grundskolan och gymnasiet är att det inte ges läxor på samma sätt utan det gäller att ta eget 

ansvar och följa planeringen matematiken. Planeringen ges vid läsårsstart. 

 
“Dels är det mycket människor och sen är det mycket med nya kurser och hur hela 

gymnasiesystemet funkar det är jättestor skillnad från grundskolan med poäng … jag hade 

knappt koll överhuvudtaget”.  

 

Dessutom är det skillnad mellan grundskolan och gymnasiets kurssystem. Även om de 

förväntas ta mer ansvar uppger några elever att de får mycket hjälp från lärarna. En av 

eleverna beskriver arbetet på gymnasiet med… 

 
 ”… en mix av eget ansvar och raka rör”.  

 

7.3.2 En ny social miljö 

De intervjuade eleverna har olika erfarenheter av övergången från mellanstadiet till 

högstadiet och från högstadiet till gymnasiet. Dels finns elever som upplevt övergången till 

högstadiet svårare än övergången till gymnasiet och dels beskrivs övergången till högstadiet 

som tryggare då man hade sina vänner med sig. Gymnasiet innebär oftast att det bildas helt 

nya klasser och grupper. En elev uppger att hen inte kan namnet på alla som går i hens klass. 

En av eleverna berättar hur kuratorn gått in i klassen för att med övningar skapa bättre 

sammanhållning och arbetsmiljö. Vid en av intervjuerna ger en elev förslag på gemensamma 

aktiviteter i klassen för att skapa god stämning, t ex att äta frukost ihop eller ha en 

avstämning av hur dagen har varit. Ytterligare en stor förändring är att som elev bli yngst 

igen på skolan och få flera nya klasskamrater som kan skapa lite osäkerhet. En elev ger 

förslag på att matematiken hade varit lättare att lära om den startat en termin när man lärt 

känna sina klasskompisar. På frågan om de tror att det varit enklare att klara första 

matematikkursen om de gått kvar på grundskolan, svarar hälften “Ja”. Medan en elev 

framför...   
“... att man kommer till en viss fas där man måste ha ombyte”. 

 

 Mötet mellan elev och lärare på gymnasiet upplevs på ett annat sätt där man skojar och 

pratar med varandra om annat än skolan. Både elever på yrkesprogram och 

studieförberedande program ser gymnasiet som en förberedelse för arbetslivet som innebär 

ett ökat behov av ansvarstagande. 
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7.4 Upplevelsen av matematik på gymnasiet 
I avsnittet beskrivs elevers upplevelse av matematik, deras tankar kring provsituationen och 

provens betydelse samt elevers upplevelse av hjälp och stöd. 

 

7.4.1 Eleven och matematik 

Ämnet matematik beskrivs av eleverna som ett ämne med ett rätt svar och jämför det med 

historia där elever uttrycker att man alltid kan skriva något. En av eleverna beskriver… 

 
 ”…matte är som en kedja, tappar du en av delarna så knäcker du kedjan… Du måste ha koll på 

varje formel som finns, varenda regel som finns för att förstå helheten”.  

 

På frågan vad som utmärker en elev som är duktig i matematik, beskrivs av de intervjuade 

eleverna, som snabblärd, har en bra studieteknik, har förmåga att tänka logiskt och att det är 

medfödd förmåga, att vara duktig i matematik. 

 
”Liksom att man föds, det beror på lite genetiskt … har man föräldrar som är jättebra på matte 

så går det bra”. 

 

Vid intervjuerna uttrycker eleverna också att det finns en koppling till hur mycket tid elever 

lagt ner på matematiken. En elev påtalar att hens negativa inställning till ämnet hämmade 

inlärningen. Flertalet elever uttrycker att, hen är en matteelev eller en språkelev. Deras eget 

eventuella tillkortakommande i matematik förminskas genom att de definierar sig själva mer 

som bättre på språk eller inom andra områden som inte behöver vara kopplade till skolan.  

Både eleverna på yrkesprogrammen och de studieförberedande programmen önskar mer 

vardagsnära matematik som kan sättas i ett konkret sammanhang för dem.  

 
”Mycket orealistisk matte det där med X och Y… kan inte påstå att läraren kan förklara när vi 

ska använda oss av den matematiken, jo på yrkesämnet XX, då förklaras det”. 

 

Tillfrågade elever på yrkesprogrammen ser att matematik används i yrkesämnena men ser 

inte alltid koppling mellan matematikundervisningen och sitt valda program. Matematik kan 

då upplevas som onödig då det saknas förklaring från lärare varför vissa moment ska läsas 

eller om det bara görs en hänvisning till att man ska klara ett nationellt prov. En elev menar 

att det inte behövs motivering av läraren för ämnet då eleven redan har intresse för 

matematik. Ytterligare elev liknar matematikämnet som det fjärde målet efter frukost, lunch 

och middag och uttrycker också... 

 
”…hela tiden kan man använda matematik”. 

 

7.4.2 Elevens syn på proven 

När ämnet matematik beskrivs av eleverna återkommer de till vikten av att klara prov och 

klara de nationella proven och följa planeringen. Eleverna uttrycker tydligt att betygen i 

matematik är direkt kopplade till resultatet på nationella provet. Två elever beskriver att de 

inte känner igen uppgifterna på nationella proven från den genomgångar och då blir de 

chockade och stressade. De upplever att det var jättelätt när de jobbade i boken men svårt när 

provet kom och frågorna ställdes på andra sätt, vilket skapade en stor osäkerhet i 

provsituationen. Elever som uppgav att de hade stora svårigheter i matematik förklarar, att 

när de svåra uppgifterna kom i slutet på provet, var de helt slut och gav upp... 

 
 ”…varför lägger man de svåra uppgifterna i slutet på provet, då är man ju helt utbränd…”.  
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De uttryckte också en stress i provsituationen när de hör hur fort andra elever skriver. 

Misslyckande på prov uppger övervägande del av eleverna, beror på att de inte pluggat 

hemma och bristande grundkunskaper i matematik. Brister i grundkunskaper beskriver några 

av de intervjuade eleverna... 

 
”… jag hade inte jättebra grunder när jag kom hit…man behöver en bra grund helt enkelt”.  

 

Att följa planeringen och det höga tempot återkommer flera gånger när elever beskriver 

matematik. En elev menar att följa planering kan vara lätt för den som förstår matematik. 

Även om hen försöker lära sig, kommer stressen, hen ger upp och når inte godkänt på något 

prov vilket leder till dåligt självförtroende och upplever det som ”kört”.  

 

7.4.3 Vikten av stöd 

Elever som upplever sig svaga i matematik och/eller varit i behov av stöd i matematik under 

grundskolan efterfrågar bekräftelse på att information har gått mellan grundskola och 

gymnasium. En elev upplever att hens svårigheter inte tagits på allvar på gymnasiet när hen 

uttryckt det … 

 

”…att jag inte ljuger. För jag har svårt för matte. Att få en bekräftelse på att jag inte bara tycker 

det är tråkigt utan för att det är jobbigt…”.   

 

Eleven efterfrågar en liten grupp för elever som behöver extra hjälp och menar att det finns 

grupper för de som inte klarat matte i åk 9. Samtidigt beskriver en elev att hen fått stöd till 

100 procent och utan stödet hade hen aldrig fått skriva det nationella provet och därmed 

kunna uppnå ett godkänt betyg. Gymnasiet har erbjudit stöd till elever men det har inte 

kunnat utnyttjas av alla pga av schemat, då stödlektioner sammanfallit med andra lektioner 

och därmed önskas fler stödtillfällen. Brist på stöd säger en elev, gör att hen blir negativ och 

ger upp. En av eleverna beskriver hur hen är hjälpt av musik i öronen med för att kunna 

arbeta… 

 
 ”…jag kan koppla väck det … man får liksom ro” men uttrycker också att hen inte alltid får 

använda musik för risk för att hen fuskar ”…hur fasen skulle jag kunna spela in det?”  
 

Under stödet vill eleverna ha hjälp av en matematiklärare, vilket skolan inte alltid har kunnat 

erbjuda. Några elever vittnar om att stöd funnits men de har inte utnyttjat det då stödet legat 

sist på dagen och de valt att gå hem istället eller gå på fritidsaktiviteter. De uttrycker också 

medvetenhet om att behov av att jobba mer hemma men de har för dåliga kunskaper och 

ingen som kan hjälpa dem. De elever som arbetar aktivt hemma ger exempel på hur de 

använder alternativa metoder till läroboken genom att använda digitala lärresurser och filmer. 

Gemensamt för intervjuade elever med annat modersmål är att de lyfter fram betydelsen av 

förståelsen för både det muntliga och det skriftliga språket i matematik. Det blir tydligt för 

elev i provsituationen då hen inte förstår uppgiften. 

 

 
8 Analys 
Det här arbetet syftar till att undersöka elevens upplevelse av självbild och motivation i 

övergången från grundskolan till gymnasiet i ämnet matematik. Vad berättar eleverna om 

sina upplevelser? Varför lyckas de eller misslyckas på så sätt att de inte når målen för 

godkänt betyg i matematik och därmed inte uppfyller kraven för gymnasieexamen. Arbetet 

har utgått från tre frågeställningar som fokuseras kring motivation, självbild, övergång och 
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ämnet matematik. ”Bristande motivation” används ofta som en förklaring till varför elever 

inte lyckas nå målen för godkänt. Men begreppet motivation är enligt Blomgren (2015) ett 

svårfångat begrepp. Genom att använda Fords målteori (1992) som menar att motivation 

utvecklas och drivs av Goal (mål), Emotion (känsla) och Personal Agency Beliefs (personlig 

övertygelse), och forskning är målet att undersöka om och hur de olika motivationsfaktorerna 

påverkar och samverkar med varandra, för att på så vis bidra till att öka förståelsen om 

drivkrafterna i och till motivation. 

 

8.1 Självbild 

Under avsnittet analyseras vikten av trygghet i klassrummet, betydelsen av feedback och 

elevens upplevelse sin kapacitet i matematik. 

 

8.1.1 Trygghet i klassrummet 

Alla elever beskriver klassen som en del i deras utbildning och den kan både ses som 

hämmande och stöttande. Det tyder på att det är viktigt att det ges tid till klass- och andra 

gruppbildningsprocesser även på gymnasiet, där elever ges tid till att lära känna varandra och 

hitta sig själv i gruppen. Både Ackesjö (2016) och Garpelin (2003) beskriver tillhörighet och 

klassbildningsprocessen som nyckeln till en positiv övergång och till det fortsatta lärandet. 

Av elevernas svar framgår vikten av att utveckla en trygghet i klassrum där elever kan 

namnet på sina klasskamrater och det är ett klassrum där det är okej att svara fel på frågan. I 

en miljö som upplevs otrygg säger eleverna att de inte vågar ställa frågor och uttrycker en 

obehaglig känsla av att inte kunna när läraren säger att det här har ni läst innan, vilket leder 

till att eleven ifrågasätter sin kapacitet. Garpelin (2003) påtalar hur eleven under hela 

skoldagen är med och skapar klassandan och själv skall se vilket förhållningssätt eleven ska 

anta. En av eleverna föreslå att den första matematikkursen borde börja på den andra 

terminen eftersom då känner man gruppen mer uttrycker eleven.  

 

8.1.2 Betydelsen av feedback 

När eleven skall välja motivationsfaktorer (bilaga C) har feedback inte någon högre betydelse 

men i intervjun beskriver eleven betydelse av återkoppling. De beskriver övervägande en 

summativ feedback från lärarna men har också positiva erfarenheter av mer formativ 

bedömning där målen uttrycks mer verbalt. Eleverna förklarar att mål är viktigt och att det är 

prestationsmål som beskrivs i form av att hinna till en viss sida och klara nationellt prov. Det 

långsiktiga målet beskrivs av flera elever, att inte behöva läsa mer matematik och uttrycker 

befriande känsla att se slutet på matematikstudierna. Fords teori (1992) betonar vikten av att 

både ha kortsiktiga och långsiktiga mål för att de kortsiktiga målen skall upplevas 

meningsfulla. Men också hur feedback som är fel kan fungera avmotiverande. 

 

Matematikundervisningen framstår med fokus på prestationsmål och där lärandemål inte 

beskrivs lika ofta och tydligt. Flera misslyckande kan leda till att elevens upplevda kapacitet 

inte stämmer överens med det uppsatta målet och därmed minskar motivationen. Enligt 

Dweck (2008) kan elevens syn på sin förmåga påverka inlärningen. Eleverna upplever att 

lärandemål är otydliga och därmed behöver de synliggöras och kommuniceras med eleverna.  

Det är viktigt att eleven känner en tilltro till sin förmåga och att förmåga är form- och 

utvecklingsbart likväl att misstag ingår i lärandet och ibland får ”börja om” (a.a.). Utifrån 

elevernas berättelser framstår det som att bedömning och betyg grundar sig på provtillfällena 

och kan tolkas som ett mer prestationsinriktat mål än lärandemål. Det kan ses som ett 

kortsiktigt mål Ford (1992), betonar växelverkan mellan kort- och långsiktiga mål. Känslan 

av att lyckas eller inte lyckas på prov påverkar den fortsatta motivationen och tron på sin 

kapacitet inför nästa provtillfälle. 
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8.1.3 Elevens upplevelse av sin kapacitet i matematik 

Valet av program till gymnasiet påverkas av elevernas upplevda kapacitet till viss del av 

ämnet matematik. Att ha svårigheter i matematik framstår, enligt eleverna, som allmänt 

accepterat och spritt och det kan vara en anledning till att elever beskriver att deras självbild 

inte påverkats nämnvärt. Har urvalet av intervjuade elever, de anmälde sig frivilligt, påverkat 

resultatet i frågan om självbild? De med negativ självbild anmälde kanske aldrig sitt intresse. 

När eleven beskriver sig själv med brister i matematik lyfter de samtidigt sina 

kompenserande styrkor, de tycks inte definiera sig inte utifrån sina begränsningar. Faktorn, 

elevens upplevda kapacitet i Fords målteori (1992), blir här tydlig och får ett lågt värde och 

summan att få en hög motivation minskar därmed enligt Ford. Petersen (2012) beskriver hur 

upplevelsen av att ha matematiksvårigheter riskerar att utveckla en negativ attityd till ämnet 

och därmed påverka inlärningen av ämnet. Mkhize (2017) menar att elevens självförtroende 

är grunden till hur elevens självbild utvecklas. Identiteten är kopplad till att utveckla 

autonomi som i sin tur påverkas av självbild och motivation att lära matematik. Elever 

uttrycker att arbete med läxor motverkar inlärning då läxor sänker deras självförtroende då de 

inte lyckas genomföra det självständigt. Eleverna är mycket lyhörda för lärarens 

förhållningssätt, agerande och känsloläge. Lärare som bemöter med tro på elevens förmåga, 

enligt Jenner (2004), bidrar till en positiv känsla hos eleven och utvecklar elevens självbild.  

 

8.2 Motivation 
I avsnittet analyseras betydelsen av relation och behovet av intresse för matematik. 

 

8.2.1 Relationens betydelse 

Eleverna gör en tydlig koppling mellan intresse och motivation och att samma grad av 

motivation till ämnet matematik i grundskolan följer till gymnasiet, men i vissa fall beskriver 

elever en ökad motivation på gymnasiet.  Det bekräftas med att de upplever skillnad i 

bemötandet till det positiva, framförallt på det sociala planet, de ger uttryck för ett mer 

relationellt möte, där det finns tid och utrymme för skojande. När eleven får en positiv 

upplevelse i samband med matematiken är det ett uttryck för en känsla som är en viktig del i 

Fords målteori (1992) för att utveckla motivation. Känslan beskriver Ford är ett sätt att 

interagera och kommunicera med andra människor. Samtidigt uttrycker alla elever att det är 

högre tempo och stor tidspress, en planering som ska följas. Larsson (2014) bekräftar i sin 

avhandling att tempot ökat och mindre flexibilitet i planeringen. I elevernas beskrivning är 

det sociala mer framträdande på gymnasiet än grundskolan. Aspelin och Persson (2011) 

skriver om lärarens relationella kompetens för att eleven skall lyckas i sitt lärande. Den 

relationella pedagogiken ersätter inte den kunskapsorienterade menar (a.a.), men är en 

förutsättning för det sistnämnda och kan ses som en del i skolans demokratiuppdrag, när 

läraren möter och handleder eleven utifrån hela skol- och lärandesituationen.  

 

8.2.2 Intresse nödvändigt 

Eleverna uttrycker att utan intresse ser de inga förutsättningar att klara matematiken, men 

intresset kan byggas upp tillsammans med lärare. Lärarens engagemang, intresse och 

motivation för ämnet framstår som en avgörande faktor och en viktig del i relationen till 

eleven och ämnet, vilket Petersen (2012) framhåller. Det behöver uppstå parallellprocesser 

som liknar varandra, lärarens intresse är förutsättning för att hitta elevens intresse. Lärarens 

engagemang ser eleverna utifrån lärarens förmåga att möta och använda sig av elevers 

olikheter och möta med olika metoder. När läraren kan koppla matematiken till det 

kommande yrke, ökar elevernas intresse. Får eleven ett intresse och känsla för ämnet, enligt 

Fords målteori, har eleven lättare att hålla uppmärksamhet mot ett mål. Likväl som stress 
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leder till en negativ känsla som gör att uppmärksamheten till ett mål försämras enligt Ford 

(1992). Petersen (2012) anser att undervisningen ska vara kopplad till vardagliga problem för 

att elevens ser relevans med ämnet och med det bibehålla motivationen. När 

matematikundervisningen knyts till yrkesämnena skapas en högre motivation, om vikten av 

undervisning i praxisnära miljöer och koppling till programmets karaktärsämnen. Just vikten 

av relevans för eleven uttrycks även av Ernest (2006). Ytterligare en parallellprocess, men 

negativ, upplever eleverna lärarens stress och press med att hinna med. Studien visar på hur 

lärarens stress gör att eleverna upplever det stressande, att hinna med, och därmed minskar 

deras tro på sin kapacitet. 

 

8.3 Övergång 
Avsnittet behandlar och analyserar vad det innebär att börja gymnasiet och 

informationsöverföring från grundskola till gymnasiet samt tillgänglighet till hjälp och stöd. 

 

8.3.1 Att börja gymnasiet 

Studien visar att eleverna har uppnått sitt första mål på gymnasiet genom att komma in på 

valt program. De allra flesta elever upplever att de för första gången fått göra ett eget 

självständigt val vad de vill göra i hens liv. Studie- och yrkesvägledare är viktig i att ge råd 

om olika utbildningar men också att bedöma elevens kapacitet och utifrån det råda och stötta 

elever i valet för nå fram till målet, att nå en gymnasieexamen. Det kan kopplas till 

Vasalampi et al (2010) som skriver att elevens målsträvan ökade när utbildningen stämde 

med elevens akademiska färdighet och därmed påverkades elevens självbild. Studie- och 

yrkesvägledaren blir en viktig faktor att hjälpa eleven att se sin kapacitet, enligt Fords 

målteori (1992). 

 

Eleverna ser det som ett naturligt steg att börja på gymnasiet och ser fram emot övergången 

som innebär att få ökat ansvar, samtidigt slits eleven mellan fritidsintressen och ansvar i 

skolan. Det kan tolkas som en del i vuxenblivandet, de vill ta ett högre ansvar och har 

förståelse av förväntan som finns på dem men klarar inte helt att leva upp till det. Skolverket 

(2014) och Granbom och Lundström (2015) beskriver hur övergångar både kan upplevas 

stimulerande och känsla av befrielse eller otrygga och uppstoppande i lärandet. Granbom och 

Lundström (2015) framhåller även att en ny identitet kan skapas med starka gränser i 

övergången. Garpelin (2003) nämner spänning och förväntan i samband med att möta nya 

klasskamrater och en ny miljö. Larsson (2014) påtalar övergångens positiva och negativa 

påverkan för inlärning samt beskriver ökat ansvarstagande hos eleven. Tiden för övergången 

till gymnasiet beskriver en av eleverna som en tid ”när det är kaos i huvudet” och därmed 

beskrivs hur skört läget är för många. De uttrycker att gymnasiet är mer seriöst och vill 

verkligen ta det på allvar, men det uppstår vad Ford (1992) skulle uttrycka med begreppet 

målkonflikt, att vara tillgänglig på fritiden och samtidigt vara en ansvarsfull elev. Resultatet 

visar att eleverna är medvetna om att de har olika livssituationer och att det påverkar 

förutsättningarna i övergången. Garpelin (2003) framhåller negativa erfarenheter av 

familjeförhållanden och där normer och värderingar skiljer sig åt mellan hem och skola, kan 

vara hämmande på utvecklingen och försvåra övergången. Förutom skilda sociala bakgrunder 

visar erfarenheten att elever möts i skolan med olika ambitioner. Engström (2015) lyfter fram 

lärarens roll att undervisa elever med olika förutsättningar men där alla skall klara målen, 

vilket beskrivs som det pedagogiska dilemmat. 

 

8.3.2 Informationsöverföring från grundskolan 

Eleverna berättade att de inte vet om det har förts över någon information om deras tidigare 

matematikkunskaper till gymnasiet. Hamid, Shahrill, Mahelle, Matzin och Mundia (2013) 
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beskriver svårigheten att identifiera elever med matematiksvårigheter. Det kan medföra att 

eleven blir orolig och osäkerhet på sin egen upplevda kapacitet som är viktig komponent 

enligt Fords målteori (1992). De eleverna upplever högre grad av matematikoro riskerar 

därmed att inte nå målen (a.a 2013). Granbom och Lundström (2015) och Skolverket (2015) 

framhåller vikten av struktur vid överlämning och tydliggörande av vad som ska överlämnas. 

Samsyn om vilket dokumentationssystem som ska användas blir en viktig faktor för att skapa 

förutsättningar för att följa barn och ungdomar under hela utbildningstiden, vilket framhålls 

av Lundahl, Lidström, Lindblad, Lovén, Olofsson och Östh (2015).  

 

8.3.3 Tillgänglighet till hjälp och stöd 

Elever upplever tillgången till hjälp/stöd olika både på grundskolan och gymnasiet. Alla 

elever beskriver hur det finns stöd på gymnasiet men att det inte alltid är tillgängligt för den 

enskilde eleven pga schematekniska skäl. Andersson (2013) visar hur skolan brister på 

organisationsnivå för att hjälpa den enskilda eleven och hur ansvaret läggs mer på eleven och 

hens bristande motivation. Att inte få stöd i samband med övergången ökar risken för 

minskade motivation menar Tuominen-Soini, Salmela-Aro och Niemvirta (2011) och förlust 

av motivation tenderar att vara kvar hela gymnasietiden. A.a. betonar också betydelsen av 

känsla av att inte få emotionellt stöd av sin lärare och risk att inte känna tillhörighet i 

klassrummet. För att eleven skall få tilltro till sin förmåga, personlig övertygelse är det 

känslomässiga klimatet viktigt och hur miljön är tillrätta lagd så eleven kan klara målen enligt 

Fords målteori. En del elever som kommer till gymnasiet har precis nått godkänt betyg på 

grundskolan med hjälp av olika stödinsatser, de eleverna känner sig mer utlämnade och 

upplever begränsningar i sina kunskaper. På sikt kan det leda till att de tappar i motivation. 

Fords målteori beskriver betydelsen av prestation och kompetens, genom att eleven presterar 

och ökar sin kompetens genom tydliga mål som sedan ökar elevens motivation (Ford 1992). 

Garpelin (2003) framhåller betydelsen av om elever upptäcker att de inte klarar av det andra 

klarar, vilket kan ge ödesdigra konsekvenser för självkänslan. 

 

8.4 Matematik 
Här analyseras matematikämnets karaktär samt elevers tidigare matematikerfarenheters 

inverkan på motivationen. 

 

8.4.1 Matematikens karaktär 

I ämnet matematik syns ett felaktigt svar tydligt och därmed får eleven en snabb återkoppling 

på om hen kan eller inte kan. I andra ämnen, förklarar en elev, hur hen alltid kan skriva något, 

men i matematik kan svaret vara 10 och då är inte 9 eller 11 rätt. Petersen (2012) lyfter fram 

symbolspråket som gör ämnet matematik annorlunda i sin karaktär. Ytterligare en faktor 

framför Carmichael (2015) då han menar att svårigheten kommer när matematiken övergår 

till ett mer abstrakt tänkande. I studien framkommer hur elev upplever matematiken som 

orealistisk och beskriver svårigheter med att förstå nyttan av att lära x- och y-faktorer i en 

ekvation. Målet enligt Fords målteori, blir här orealistiskt för eleven och målsträvan kan 

tänkas minska, samtidigt som en negativ känsla av en orealistisk matematik utan upplevd 

relevans för eleven och begränsningar i elevens förmåga träder fram, varpå motivationen 

minskar i enlighet med Ford (1992). 

 

8.4.2 Tidigare matematikerfarenheter 

Elevers tidigare matematikerfarenheter framstår också som en betydelsefull faktor för 

motivation. Hakarinnen, Holopainen och Savolainen (2013) framhåller att använda 

bedömningsmodeller för att tidigt upptäcka och synliggöra elever som visar tecken på 

svårigheter. Elevers svårigheter har tendens till att öka, då kunskapskraven ökar (a.a.). 
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Studien visar på en dalande motivation för ämnet matematik under grundskoletiden, där 

samtliga elever uttrycker att det är kul med matematik när de börjar grundskolan och har en 

positiv känsla för ämnet. En viss uppgång av känslan för ämnet och ökad motivation kan ses 

den första gymnasietiden. Alla elever uttrycker att man antingen är en matte- eller språkelev 

och man fastnar lätt i den identiteten som man tagit eller fått. Darragh (2013) förklarar hur 

eleven ser sig som matematiklärande genom något du har eller något du gör och att 

matematikidentiteten skapar eleven själv men är påverkad av lärare, klasskamrater och 

föräldrar. Hur eleven blir sedd beskriver Jenner (2004) som avgörande för motivationen, 

lärarens förväntningar och hur relation uppstår i mötet kommer att påverka det fortsatta 

arbetet. Vidare tar Aspelin och Persson (2015) upp betydelsen om lärarens vetskap om 

elevens tidigare lärandeupplevelser eller om läraren väljer att ignorera dem. Hakarinnen et al 

(2013) lyfter hur elevens egen bedömning av svårigheter är viktig för att får rätt till rätt nivå 

av stöd. 

 

Enligt empirins resultat framstår elever som medvetna om vikten av förkunskaper för att 

klara matematiken på gymnasiet och har de inte grunderna ser de svårigheterna i att nå målen.  

Elever önskar mer stöd och lugnare tempo för att skapa förutsättningar för att nå de uppsatta 

kunskapsmålen. För att matematikundervisningen ska kännas relevant efterfrågas mer 

vardagsnära matematik, många elever ser ingen nytta med den mer avancerade matematiken 

om de inte har ett tydligt mål. En koppling till Fords målteori; när elevens upplevelse av den 

egna kapaciteten, personlig övertygelse, att klarar en kurs minskar och nå målet för godkänt 

betyg i kursen inte känns inom räckhåll inte heller känns målet och innehållet i kursen 

relevant för eleven och känslan av att riskera att misslyckas är stor leder de enligt Ford (1992) 

till minskad motivation. 
 

 
9 Diskussion 
Elever beskriver inte att deras självbild påverkats nämnvärt av upplevda matematik-

svårigheter, då de framförallt kompenserat med att se sina förmågor inom andra områden, 

både inom och utanför skolan. Att ha matematiksvårigheter kanske ses som mer accepterat än 

att ha svårigheter i andra ämnen. Om matematiksvårigheter ses som mer förståeligt kan det 

leda till att eleven accepterar och förlikar sig med sina svårigheter och jobbar inte lika mycket 

för att överbrygga dem? Det kan jämföras med Dwecks (2008) förklaring av statiskt mindset 

där lärandet ses som statiskt och inte formbart som kan utvecklas. Studien inleddes med 

forskning från Mhkize (2017) vars forskning pekade på att elever med matematiksvårigheter 

kan ha en negativ självbild och var påverkade av sina svårigheter. Den här studien har inte 

kunnat påvisa att elevers självbild påverkas negativt. Det leder till frågan, om elevers 

svårigheter har följt eleven under lång tid och därför införlivats i deras självbild? Vår 

erfarenhet är att elever med läs- och skrivsvårigheter visar en mer negativ självbild kopplad 

till sin svårighet. Läs- och skrivsvårigheter påverkar i stort sett alla ämnen, medan matematik 

ses som mer isolerat ämne. Elevens självbild har en tydlig koppling till elevens personliga 

övertygelse att nå målet. När målet upplevs för långt bort och inte uppnåeligt sätter eleven 

enligt Fords målteori (1992) inte upp några mål.  

 

Övergångar upplevs främst som utmanande och utvecklande av eleverna i vår studie. För 

elever i behov av stöd finns dock en risk att övergången inte blir utvecklande då det kanske 

förekommer brister i överlämning av relevant information, men också i hur överlämnad 

information används. Skolverket (2014) betonar behovet av ett utvecklat samarbete och 

samverkan mellan olika stadier och skolor. En fråga man kan ställa, är om det vardagliga 
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arbetet i skolan, tar upp nästan all tid? Är det så att det främjande och förebyggande arbetet 

hinns helt enkelt inte med, trots att alla vet att det borde vara i fokus? I vilken utsträckning 

finns det en grundläggande gemensam struktur inom kommunen som tydliggör ramar för 

överlämningar och därmed kunna frigöra tid för det främjande arbetet? I samband med 

överlämningar framstår det som viktigt att reflektera kring vad som är objektiv och relevant 

information att föra vidare för att det ska gynna eleven i sitt fortsatta lärande. Granbom och 

Lundström (2015) påtalar vikten av struktur och ansvarsfördelning i samband med 

övergångar.  Det gäller att ta hänsyn till hela elevens skolsituation som innefattar lärande och 

hälsa. En strukturerad överlämning skapar tid för mottagande skola att ta emot, att kunna 

förbereda och möta utifrån elevens behov. Under intervjuerna framgår att några elever är 

osäkra på om deras svårigheter har blivit kommunicerade och därmed bättre kunna förbereda 

mottagande skola. För att skapa en trygg övergång för eleven är det viktigt att elevens 

kapacitet förmedlas, vilket innebär att miljön i förväg kan tillrättaläggas på bästa sätt där 

eleven får förutsättningar att utveckla sin kapacitet, vilket framhålls i Fords målterori (1992). 

beskriver som en viktig del blir tillrättalagd där elevens kapacitetsom stimulerar elevens 

motivation Det gäller dock att komma ihåg att övergångar kan innebära en nystart till något 

positivt för eleven, enligt Garpelin (2003) och Ackesjö (2016).  Finns det en prestige mellan 

stadierna som går ut över eleverna genom att man inte lämnar ut information? Beror det på 

bristande kunskaper om varandras verksamheter? Känner gymnasielärare till kunskapskraven 

för grundskolan och är grundskollärarna medvetna om vilka förkunskaper eleverna förväntas 

ha?  

 

Klassbildningsprocessen är oerhört viktig på gymnasiet, dels blir det nya grupper och dels 

möter de nya sätt att arbeta på och då behövs en trygghet i gruppen. Samtidigt förväntas de ta 

en högre grad av ansvar, vilket trots att det är efterlängtat är svårt att hantera. Det finns en 

vilja att vara vuxen och bli betraktad som vuxen och därför är samtalen med lärare både om 

lärande och ”livet” viktiga. Det finns ett tydligt behov av ett relationellt förhållningssätt, 

läraren är viktig genom att vara en form av en förebild. Petersen (2012) framhåller hur 

undervisningsuppdraget både är socialt och kunskapsorienterat. Att skapa en känsla för ämnet 

blir då en naturlig följd. Fords målteori (1992) beskriver hur känslan gör att eleven har lättare 

att hålla fokus samtidigt som känslorna är ett sätt att interagera med varandra i gruppen och 

med läraren. Eleverna betonar även vikten av att läraren är kunnig inom sitt ämne och kan 

inspirera och engagera. Det eleverna uppfattar kan vara en del av det pedagogiska dilemmat 

som läraren ställs inför, kursen ska hinnas med inom utsatt tid och läraren möter elever med 

olika förutsättningar som ska nå målen. Flertalet elever upplever brist på tid och känner stor 

stress. Hur utvecklas relationell pedagogik där tid ges till att utveckla relationer och dessutom 

är kunskapseffektiv? Vi upplever att det finns en diskrepans mellan fokus på kunskapskraven 

i undervisningen och det som vi uppfattar som den aktuella forskningen vad det gäller 

relationers betydelse för lärande. 

 

Enligt empirin beskrivs ämnet matematik som övervägande prestationsinriktat. Det handlar 

väldigt mycket om att eleven ska följa planeringen och klara proven för att sedan kunna klara 

de nationella proven. Detta medför stress och Hamid et al (2013) beskriver hur stress i 

samband med prov kan skapa en matematikbarriär hos eleven. Motivationen minskar enligt 

Fords målteori (1992) om inte eleven upplever känslomässigt engagemang och stressen leder 

inte till ett positivt känslomässigt engagemang. Ingen av eleverna gör en tydlig koppling till 

matematikens syfte enligt läroplanen (Skolverket 2011) och flera upplever avsaknad av 

relevans av ämnet. Enstaka elever menar att intresset för ämnet är tillräcklig för motivation 

av ämnet och uttrycker hur att matematiken är något tydligt logiskt och ser samband. 

Sammantaget framkommer betydelsen av att lärare återknyter till ämnets syfte så elever 
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lättare kan se lärandet mer än prestationen och ämnets relevens görs mer synligt, vilket Ernest 

(2006) lyfter fram. (a.a.) beskriver vikten av diskussion med elever av relevans för ämnet.  

 

De grundläggande matematiska färdigheterna i matematik är det ingen av eleverna som 

ifrågasätter, de ser behovet av matematikkunskaper för att klara sig i vardagen och därmed 

bedömer att de har tillräckliga kunskaper efter åk 9. Hakkarinen et al (2013) visar i sin 

forskning att svårigheter i grundskolan påverkar den fortsatta skolgången på nästa nivå. De 

har svårt att ta till sig den alltmer abstrakta matematiken och ser inte nyttan. En utmaning för 

lärare är att försöka skapa motivation och intresse för de olika momenten i matematiken. Ford 

(1992) beskriver hur känslomässigt engagemang hela tiden måste underhållas och pushas på. 

Elever på yrkesprogrammen kunde se nytta med ämnet när det gjorde med koppling till 

karaktärsämnena. Ytterligare en aspekt är organisationens utformning vad det gäller hur 

matematikundervisningen är organiserad och påverkad av schematekniska frågor. Är det en 

fördel att läsa matematik varje dag och klara av kursen snabbare än att ha färre tillfällen på 

längre tid? 

 

Hattie och Yates (2014) och Bandura et al (1996) belyser vikten av att elevens upplevelse av 

av sin kognitiva kompetens, självförmåga och kapacitet. Studiens resultat pekar på behovet 

av feedback och återkoppling från lärare till elever för att elever ska utveckla sin kompetens. 

Läraren kanske har gett formativ bedömning men i studien framkommer att flera elever 

saknar eller har svårt att ta till sig återkoppling som de fått, de vet inte vad och hur de ska 

jobba vidare. De beskriver mer en summativ återkoppling, är det ett resultat av en 

undervisning som kan tyckas mer prestationsinriktad? Dweck (2008) beskriver hur elever 

som uppfattar undervisning som mer prestationsinriktad än att se till helheten i lärandet, 

riskerar utveckla ett statiskt mind-set som inte är formbart. Hur görs feedback på bästa sätt så 

att den blir förståelig och hanterlig för eleven vilket leder att prestationen ökar och därmed 

deras kompetens? Fungerar formativ bedömning mer motiverande eller kan den summativa 

bedömningen vara mer tydlig och därmed mer motiverande? Feedback är till för att eleven 

skall utveckla sitt lärande och motivera eleven i sitt skolarbete. I samband med att läraren 

motivera eleven är den enlig Fords målteori(1992) en del av elevens miljö och sammanhang 

som bygger upp elevens personliga övertygelse av att nå målet.  

 

Har skolan uttömt alla former av stöd när elever som uppger att de fått allt stöd, men ändå 

inte når målen? Målet är att skolans elevhälsa främst ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande (SFS 2010:800). Kan det leda till att eleven ser på sig själv utifrån ett 

bristperspektiv? Har skola inte hittat rätt stöd eller har eleven nått sin för aktuella kapacitet? 

För att kunna utvärdera om stödet varit rätt ser vi vikten av åtgärdsprogram som är tydligt 

utvärderingsbara. 

 

Studiens resultat visar på hur motivationsfaktorerna påverkar varandra. Fords målteori (1992) 

förtydligar vikten av uppsatta eller tydliga mål, behovet av positiva känslor och personlig 

övertygelse. Samverkar dessa tre delar kommer det att leda till ökad motivation. Elev som 

inte har eller upplever tydliga mål med sitt arbete, har negativa känslor och låg tro på sin 

förmåga kommer att ha ingen eller svag motivation till arbete. Men elev som har klart för sig 

vad målet/målen är, har positiva känslor utifrån t ex bemötande i klassrummet och känner sig 

trygg i klassrumsmiljön och känner stöd och tilltro till sin förmåga, kommer att ha mer 

motivation till arbete. Genom att lyckas med arbete kommer de mål, känslor och personlig 

övertygelse/tilltro till sin förmåga att fungera förstärkande. 
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9.1 Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen är att betona elevernas upplevelser och utifrån deras berättelser få 

förståelse för motivation och självbild i samband med övergången till gymnasiet i ämnet 

matematik. Vi ville träffa de medverkande eleverna och få en djupare information om deras 

av upplevelser. Valet av intervjuer som metod stämmer bra överens med att få fram deras 

upplevelser som är grunden i en fenomenologisk studie, vilket styrks i Fejes och Thornberg 

(2015). Genom att använda en semistrukturerad intervju har vi kunnat ställa följdfrågor och 

vara, vad vi upplever, följsamma och lyhörda för det som sker under intervjun samt kunnat 

förtydligat oklara frågor. Förtydligande av frågor är inte möjliga i enkätstudier därför såg vi 

inte det som ett alternativ till den här studien. Eleverna kunde förbereda sig eftersom de fick 

ut intervjuguiden före i samband med att de fick datum och tid för intervju. Intervjuguiden 

testades i en pilotstudie med tre elever vilket resulterade i att frågor korrigerades och lades 

till, även kompletterande formulär som eleverna ombads markera i, korrigerades något då 

vissa begrepp var oklara. Intervjuerna är genomförda på elevernas skola med tanke att de 

skulle känna trygghet, samtidigt funderar vi på om svaren blivit annorlunda i en annan miljö t 

ex hemma, finns det risk för att eleven fortsätter att vara ”duktig elev” och svarar såsom en 

elev känner att hen förväntas svara?  När intervjuerna genomfördes var det nästa ett år sedan 

de fått sitt första matematikbetyg på gymnasiet. Hade svaren sett annorlunda ut om intervjun 

gjorts först efter två år efter avslutad kurs? Intervjuerna transkriberades och gav ett stort och 

bra underlag, utifrån våra frågeställningar. Vi ser att det har varit en stor fördel att vara två 

skribenter där vi har kunnat samtala och reflektera kring vad eleverna berättar. Det är möjligt 

att fler intervjuer hade kunnat öka uppsatsens reliabilitet med fler svar, samtidigt menar vi att 

fått svar på uppsatsens frågor och därmed anser vi validiteten som god. Tankar har funnits att 

använda fokusgrupper som metod. Troligtvis hade det gett fler respondenter men vi upplever 

att det hade varit svårt att följa en elevs upplevelser vid transkribering då flera personer är 

samlade vid intervjutillfällenas. Det finns också en risk att respondenter inte vågar uttrycka 

sin åsikt eller att någon tar mer talutrymme. Studien syfte har inte bara lagt fokus på det 

gemensamma utan även se det unika hos respondenterna vilket Ahrne och Svensson (2017) 

framhåller är en skillnaden mellan fokusgrupper och individuella intervjuer.  

 

Vår sammantagna analys av intervjuerna är att elevens självbild blir tydligare för dem själva 

när de har fått sätta ord på sina upplevelser. Våra frågor har gjort att de fått stanna upp och 

reflektera. Vi menar att frågor följts av följdfrågor där eleven fått tillgång till sina egna 

tankar. Det som framförallt blir synligt enligt vår uppfattning är vikten av tid för samtal där 

elever ges möjlighet att reflektera kring sin lärandesituation för att få syn på sina mål, bli 

medveten om sina känslor och se hur synen på sin kapacitet styr deras motivation. 

 

Vi är nöjda med vårt metodval, det hade varit intressant att sitta med båda vid intervjuerna, 

vilket vi valde bort framförallt med tanke på obalans i mötet då det blivit två intervjuare och 

en respondent. Vi upplever att vi som intervjuare blev tryggare i vår roll ju fler intervjuer vi 

gjorde, vilket kan ha påverkat svaren från de respondenter vi mötte i slutet. Alla respondenter 

var positiva efter intervjuerna och gav uttryck för att det var skönt att prata om ämnet och 

fick egentid med intervjuaren och vi upplever att de fick och tog sig tid till reflektion.  

 

9.2 Vidare forskning 
Alla elever oavsett kunskapsnivå säger att intresset för ämnet är en självklar 

motivationsfaktor. Vidare forskning skulle kunna studera hur man fångar elevers intresse; 

handlar det om olika arbetsmetoder, hur elever ges möjlighet till delaktighet, gruppens 

konstellation och/eller lärarens intresse och motivation? Ett annat forskningsområde skulle 
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kunna belysa lärare och elevs interaktion i och utanför klassrummet för att se hur det 

påverkar intresset. 

 

En av våra slutsatser är vikten av att utveckla struktur för övergångar. Det framkommer i 

Vetenskapsrådets Resultatdialog 2015 att kommuner kan ha bristande helhetsbild av barns 

och ungdomars uppväxttid vad det gäller skolgång/övergångar. Ett möjligt forskningsområde 

kan vi se, är att fånga goda exempel där helheten finns och klargöra hur kommunens 

förskolor och skolor har stöd i att utveckla strukur för övergångar som är kända i kommunen.  

 

 

10 Specialpedagogiska implikationer 
Efter analys och diskussion, är vår slutsats att följande pedagogiska implikationer blir synliga 

på individ-, grupp- och organisationsnivå: 

 

Individnivå 

• Elever i behov av stöd behöver oftare och mer nyanserad feedback om vad eleven behöver 

arbeta vidare med.  

• Matteläxor framstår som onödiga och sänker snarare motivationen för de elever som 

inte klarar att göra det självständigt. 

• Samverkan med studie- och yrkesvägledare i åk 9 för att eleven gör programval som 

matchar elevens kapacitet. 

Gruppnivå 

• Läraren på gymnasiet medvetandegör kännedom om elevens kunskaper och behov.   

• Fånga upp och väcka elevers intresse genom att bedriva matematikundervisning som 

upplevs relevant och vardagsnära. 

• Synliggöra lärandemålen för eleverna, för att undvika en undervisning som upplevs 

mer prestationsinriktad som syftar till att följa lärobok, planering och klara proven. 

• De relationsskapande aktiviteterna är förutsättningarna för lärandet och gäller i alla 

gruppkonstellationer. 

• Lärare kan behöva stöd i klassbildningsprocessen och samtidigt starta med enkla 

uppgifter i undervisningen för att få med och igång klassen och därefter höja och öka 

nivån. 

Organisationsnivå 

• För att ge eleven en bra start vid övergången behövs en välfungerande organisation 

och struktur som är känd för alla inblandade på grundskolan och gymnasiet och elev 

och vårdnadshavare. 

• Överlämningen bör vara tydlig med vad som ska lämnas över, vem om ska lämna 

över, hur det görs och när. 

• Mottagande skola ska ha beredskap på vem som tar emot och hur informationen 

används, samt ansvar för att föra vidare till de som är berörda. 

• Utveckla struktur för att ta emot och följa upp de elever som precis nått målen för E i 

Matematik, kommunicera vilka förmågor som precis är uppfyllda, samt vilka styrkor 

eleven har.  

• Tid för relationer och förstå samtalets betydelse för att medvetandegöra och stärka 

elevens självbild.
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I 
 

Bilaga A Beskriv dig själv! 
 

Beskriv dig själv! 
 

Ringa in de orden som stämmer överens med din bild av dig själv! 

 

 

stresskänslig 

 

 

likgiltig 

 

antar utmaningar 

 

effektiv 

 

 

punktlig  
 

ansvarsfull  

 

chanstagare 

 

 

hjälpsam 

 

tillit till andra 

 

metodisk 

 

 

positiv  
 

 

kreativ  

 

ordningsam 

 

 

aktiv 

 

drivande 

 

envis 

 

 

otålig  

 

kritisk - ifrågasättande 

 

försiktig 

 

 

målmedveten  
 

 

tidsoptimist 

 

 

slarvig 

 

 

tystlåten 

 

 

pålitlig 

 

 
 
 
 
 

 



  
 

II 

 

 
 
Bilaga B Min ”matteresa”  
 

 

 

Min “matteresa” 
 

Kryssa i tabellen din upplevelse av ämnet matematik så långt tillbaka i ditt skolliv som 

möjligt. 

 

Matte= jätteenkelt  

och går bra 
         

Matte= enkelt och 

 går bra 
         

Matte= går OK 
 

         

Matte= svårt men 
roligt  

         

Matte= svårt och  

tråkigt 
         

Vet ej 
 

         

 Gy Åk 9 Åk 8 Åk 7 Åk 6 Åk 4 Åk 3  Åk 1 Fsk 



  
 

III 

 

Bilaga C Motivation 
 

 

Motivation 

Vad påverkar din motivation i ämnet matematik? 

Rangordna 1-12 där 1 enligt din bedömning ger dig mest motivation. Det 

är ok att sätta  t ex siffra 1 vid fler alternativ. 

 

• _________Intresse 

• __________  Lärobok 

• __________  Klassrumsmiljön 

• __________  Förkunskaper - att du känner att du hänger med och har koll 

• __________  Tydliga mål med arbetsområdet 

• __________  Stöd och förväntningar hemifrån 

• __________  Relation och feedback från lärare 

•  __________ Relation och feedback från andra elever 

• __________  Dina tidigare resultat 

• __________  Undervisning och arbetssätt 

• __________  Studiestöd 

• __________  Läxor 

• Annat som motiverar dig: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

 

Bilaga D Informationsbrev till skolledare 

 

 
Informationsbrev till skolledare 
 

Studien vill belysa om övergången från grundskola till gymnasiet påverkar elevens 

motivation och självbild att nå godkänt betyg i första kursen i matematik på gymnasiet. 

 

Metoden i studien är intervjuer med elever. Vi, Mona Zakrisson- Ehn och Annette Weréen 

vill informera om studien på alla nationella program i årskurs två och uppmana elever att 

vilja delta i enskilda intervjuer som beräknas ta ca 1 timme.Vårt mål är att få åtta elever att 

medverka, med jämn spridning vad det gäller studieförberedande program och 

yrkesförberedande program med elever som uppnått minst betyg E för och inte klarat betyg E 

i första kursen i matematik på gymnasiet. Eleverna får lämna sitt intresse att delta till oss på 

plats. 

 

Information om de forskningsetiska principerna kommer samtidigt att lämnas till eleverna 

vad det gäller; samtycke-, konfidentialitets-, informations- och nyttjande krav i samband med 

första informationen och upprepas vid intervjutillfället. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Intervjuerna ser vi gärna att det ske på lämplig skoltid för elev och lärare och i någon av 

skolans lokaler. 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas och sammanställas för att bli en del i 

resultatet i vår uppsats på Specialpedagogiska programmet på Linnéuniversitetet. Efter 

godkänd bedömning kommer uppsatsen att publiceras på DIVA och det inspelade materialet 

att makuleras. 

 

Växjö 2018.05.04 

 

Annette Wereén, annette.wereen@xxxxxx.se mobil: 070-XXXXXXX 

Mona Zakrisson-Ehn, mona.zakrisson-ehn2@xxxxxx.se  mobil : 070-XXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:annette.wereen@xxxxxx.se
mailto:mona.zakrisson-ehn2@xxxxxx.se


  
 

V 

 

Bilaga E Informationsbrev till elev 
 

 

 

Hej, 
 

Du är en av åtta elever som blivit utvald för att medverka i en intervju som handlar om, Om 

övergången från grundskola till gymnasiet påverkar elevens motivation och självbild att nå 

godkänt betyg i första kursen i matematik på gymnasiet. 

Intervjun beräknas ta ca 1 timme. 

 

Du har all rätt att när som helst hoppa av intervjun och det kommer inte att påverka någon 

betygsättning, inte heller de synpunkter som du framför påverkar betygsättning. Samtidigt 

vill vi betona att det som sägs kommer att behandlas konfidentiellt, dvs ingen utomstående 

skall kunna identifiera att det är du som uttrycker något. Materialet kommer endast användas 

i den här studien. 

 

Är det något som uppkommer under intervjun som du som elev vill ha hjälp med vad det 

gäller matematik, kan vi framföra det till den person som du finner lämplig, som sedan gör en 

återkoppling till dig. Skolans kurator finns tillgänglig under skoltid, om en samtalskontakt 

skulle ses som ett stöd efter intervjun. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas och sammanställas för att bli en del i 

resultatet i vår uppsats på Specialpedagogiska programmet på Linnéuniversitetet. Efter 

godkänd bedömning kommer uppsatsen att publiceras på DIVA,  en databas där uppsatser 

från universitet finns tillgängliga, och det inspelade materialet kommer att makuleras. 

 

Växjö 2018.05.04 

 

Annette Wereén, annette.wereen@xxxxxxxx.se  mobil: 070-XXXXXXX 

Mona Zakrisson-Ehn, mona.zakrisson-ehn2@xxxxxxx.se  mobil : 070-XXXXXXXX 

 

Tid: _____________________________________________ 

Plats: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

 

Bilaga F Intervjuguide 

 

 

 

Intervjuguide 
 

1. Presentera dig själv och varför har du valt detta programmet?  

2. Hur skulle du beskriva övergången från grundskola till gymnasiet? 

3. Vilka faktorer påverkar din vilja att lära dig i skolan/matematik? Ser du det 

annorlunda från grundskolan till gymnasiet? 

4. Hur skulle du beskriva dig själv som “matteelev”? Rita in din “matteresa” från fsk till 

nu.  

5. Är målet att klara av matematikkursen inom räckhåll? Upplever du chans att verkligen 

nå och lära sig? 

6. Hur är du och matematik? Upplevelse av undervisning och feedback? 

7. Vilka skillnader upplever du i matematiken från grundskolan och gymnasiet? 

8. Vad får dig motiverad och lyckas i ämnet matematik?  

9. Var skulle du placera dig själv på en skala 1-10, där 10 står för att du är väldigt 

engagerad (känslomässigt ) i ma-lektionerna ? 

10. Hur får du hjälp och stöd i ämnet matematik? Har det varit bra eller skulle man kunna 

göra på annat sätt ? 

11. Hur skulle du beskriva någon som är bra på matematik? 

12. Hur har lärare gjort för att ta reda på vad du kan i matematik?  

13. Hur vet du vad du ska göra i matematik?  

14. Har du lärt dig något om dig själv under din tid på gymnasiet? 
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