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SAMMANFATTNING 
Forskning visar att cirka 15 % av svenska elever har specifika matematiksvårigheter samt att 
många elever även har låg tilltro till sitt kunnande i matematik. Forskning åskådliggör även att 
det finns en skillnad mellan pojkar och flickor. Om pojkar och flickor ökar sitt självförtroende 
lika mycket, ökar pojkars prestation betydligt mer än flickors.  
 
I vår studie har vi valt att utgå ifrån ett elevperspektiv och genomfört 12 intervjuer med elever 
i matematiksvårigheter för att studera vilka upplevelser de har haft av matematikundervisning.  
Vårt syfte med detta arbete var dels att studera hur elever i matematiksvårigheter funderar och 
resonerar kring ämnet samt att försöka ta reda på om det går att urskilja deras självförtroende. 
Vi genomförde intervjuerna enskilt på de skolor där vi arbetar. Eleverna valde vi 
slumpmässigt ut bland de elever som inte klarade de nationella proven i matematik i år fem. 
Det var 6 pojkar och 6 flickor som intervjuades.    
 
Av resultatet framgick att de flesta elever i vår studie har en negativ bild av ordet matematik. 
Eleverna anser sig dock ha nytta av matematiken utanför skolan. De äldre eleverna fokuserar 
här mer på kommande yrken och arbeten. Resultatet visade också att läraren, proven och andra 
elever påverkar elevernas självförtroende.  
 
Vårt arbete bidrar med att ge en tydligare bild av hur elever i matematiksvårigheter tänker och 
resonerar kring ämnet matematik. Denna kunskap ger pedagoger en insikt som kan vara 
behjälplig vid matematikundervisningen.  
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1 INLEDNING 
 
Att arbeta med ungdomar är väldigt intressant och mycket givande. Vi arbetar båda med äldre  
elever som får kämpa lite extra i skolan, dels på en skola för år 7-9 och dels på gymnasiet. Vi 
finner att det ger oss mycket tillbaka att arbeta med dessa ungdomar. För oss är det också 
intressant att veta hur de dessa elever tänker och tycker kring olika saker. Ingen av oss har 
arbetat särskilt mycket med ämnet matematik och då endast med de yngre eleverna i år 4-6. 
Därför tycker vi att det skulle vara utvecklande att veta mer om hur ungdomar med 
matematiksvårigheter ser på sina svårigheter med matematik.  
 
Matematik är enligt skollagen ett kärnämne, det vill säga att alla studerar matematik. Under 
grundskolan innebär det att vi ska läsa 900 timmar matematik. I skollagen står det även att 
särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet (Riksdagen, 1985). 
Myndigheten för skolutveckling poängterar att ”en del av den demokratiska aspekten är att 

alla samhällsmedborgare har rätt att få lära väsentlig matematik, inte bara en utvald elit” 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 21). Trots detta var det vårterminen 2006 12,3 % i 
år 9 som inte uppnådde målen vid de nationella proven i matematik och vårterminen 2007 var 
det 15,7 % (Skolverket, 2006-2007). Detta upplever vi som en väldigt hög siffra. Eftersom de 
nationella proven i år fem inte är obligatoriska går det inte att hitta någon siffra att jämföra 
med.  
 
Den erfarenhet vi har som lärare säger oss att självförtroendet hos eleven har väldigt stor 
betydelse för elevens prestation och påverkar deras möjlighet att göra framsteg i samtliga 
ämnen och då även matematiken. En elev som upplever matematiken som ett svårt ämne kan 
klara sig väldigt bra när han eller hon tror på sig själv. Viktigt är att det finns någon som 
stöttar och ”pushar” mycket. Vi har uppfattningen att i år 9 är många ”skoltrötta” och få uttalar 
sig positivt om matematiken. Genom våra erfarenheter som lärare har vi träffat många elever 
som kämpar mycket med matematiken. De uttrycker ofta en frustration över upprepade 
misslyckanden i ämnet. Vi har sett att elevernas lust att lära sig matematik minskar ju äldre de 
blir, när de stött på mer motstånd än framgång genom åren. Vår uppfattning är också att 
elevernas självförtroende försämras av uteblivna resultat och framgångar, vilket naturligtvis är 
ett stort dilemma. Det är rimligt att anta att i takt med att elevernas självförtroende försvagas 
minskar också deras chanser att lyckas. 
 
Studier visar att självförtroende är en mycket viktig faktor hos svenska elever, samt att 
självförtroende och resultat har stor betydelse för varandra. Studier visar också att det 
dessutom är stor skillnad mellan självuppfattningen i läsning och matematik. Svenska elevers 
självuppfattning i läsning är relativt god, medan elevernas självuppfattning i matematik är den 
femte lägsta. 
 
I detta arbete har vi försökt ta reda på hur elever i år 7-9 i grundskolan samt år 1 på gymnasiet 
talar, tänker och resonerar kring matematik och matematikundervisning. Vi vill även studera 
om vi ur deras resonemang kan urskilja deras självförtroende och vad som påverkat deras 
uppfattning samt om det går att urskilja någon skillnad mellan flickor och pojkar. 
 
 
 
 



  
  
  

 

 
2 BAKGRUND 
 
I bakgrunden kommer begreppen matematiksvårigheter och självförtroende att definieras.  
Vidare kommer olika orsaker till matematiksvårigheter att tas upp samt studier som gjorts om 
matematiksvårigheter och självförtroende.  
 
Begreppet matematiksvårigheter 
Matematikforskare använder olika förklaringar när det gäller begreppet matematiksvårigheter. 
Magne (1998) använder begreppet en elev med särskilt utbildningsbehov i matematik. En elev 
med särskilt utbildningsbehov är enligt Magne en elev som vid en bestämd tidpunkt själv 
bedömer eller bedöms behöva öka sin matematiska förmåga. Anledningen är att eleven 
presterar under en fastställd standard för personens ålder eller under elevens egna 
diagnostiserade prestationsnivå. 
 
Adler (2007) benämner specifika - eller speciella matematiksvårigheter för dyskalkyli. Hon 
menar att de elever som har detta särar sig mycket från de elever som har allmänna 
inlärningsproblem.  Eleverna med allmänna inlärningsproblem presterar på samma nivå hela 
tiden, medan de som har specifika matematiksvårigheter kan prestera mycket bra ibland och 
ibland kan de inte räkna ut de allra enklaste talen. 
 
Begreppet självförtroende 
I Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, band 20, 1996) förklaras ordet självförtroende 
som stark tilltro till den egna förmågan. Självförtroende är olika värderande attityder som en 
människa har mot sitt jag. Det egna jaget eller självet är sedan ett uttryck för det som utgör 
den egna personligheten. Självförtroendet kan vara något som är situationsbestämt. 
 
2.1 MATEMATIKSVÅRIGHETER 
 
Enligt Adler (2001) upplever elever i matematiksvårigheter olika typer av svårigheter. 
Eftersom det finns olika typer av matematiksvårigheter krävs det olika stöd. Vidare hävdar 
han också att orsakerna till att en elev har svårigheter med matematik kan bero på många 
faktorer. 
 
Allmänna matematiksvårigheter 
Vid allmänna matematiksvårigheter (Adler, 2001) visar eleven på generella problem med 
lärandet, inte bara matematiken. Vid all inlärning behöver eleven mer tid och eventuellt även 
förenklat undervisningsmaterial. Dessa elever är jämna i sina svårigheter.  
 
Dyskalkyli 

”Dyskalkyli, specifika räknesvårigheter som kan innefatta problem med att 

skriva siffror i rätt ordning, problem med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller 

svårigheter att utföra enkla räkneoperationer. Ibland kan störningar i räkneförmågan uppstå 

vid skador i speciella delar av hjärnan” (Skolweb, 1994). 
 
Det var tysken Gerstman (Adler och Malmer, 1996) som skapade begreppet dyskalkyli på 
1940-talet. Ordet dyskalkyli är nylatin.  Dys visar på att det rör sig om en dysfunktion, det vill 
säga att det handlar om svårigheter, men inte oförmåga. Ordet calculus kommer från 



  
  
  

 

grekiskan och betyder ”räknesten”. Ordet dyskalkyli betyder således problem med själva 
räknandet. 
 
Elever med dyskalkyli har specifika- eller speciella matematiksvårigheter, de har inte problem 
med hela matematiken skriver Adler (2007). Prestationerna hos en elev med dyskalkyli 
varierar väldigt. Ena stunden verkar eleven ha kunskapen, för att någon dag senare tappa den 
igen. Eleven kan upplevas ha problem med minnet, men kunskapen finns lagrad i 
långtidsminnet. Det som eleven har problem med är att automatiskt plocka fram den 
information som behövs, automatiseringssvårigheter. När en elev med dessa svårigheter ska 
plocka fram kunskap krävs mycket tankeenergi, vilket gör att de ofta tappar motivationen. 
Elever med dyskalkyli är i regel normalbegåvade, men har problem med delar av den 
kognitiva processen. Dessa elever får svårt att lära sig klockan, problem med tidsuppfattning, 
planering, dra slutsatser och att komma ihåg överenskommelser. Det kan även handla om 
språkliga svårigheter, som till exempel kan visa sig i problem att förstå talbegrepp, förståelse 
av tal och siffror som begrepp eller symboler. Även planeringssvårigheter är vanligt där eleven 
har svårt att genomföra själva räkneoperationen, eftersom de inte kan följa en röd tråd utan 
tappar bort sig i uppgiften. De kan ha svårt med att snabbt få fram sifferfakta, men kan mycket 
väl klara av att lösa svårare uppgifter. Detta visar hur viktigt det är att ge elever med 
dyskalkyli uppgifter på rätt nivå. 
 
Sjöberg lade 2006 fram en avhandling som heter ”Om det inte är dyskalkyli – Vad är det då?” 
Syftet med avhandlingen var att klarlägga om dyskalkyli kan vara en huvudförklaring till att så 
många elever har problem med att nå betyget godkänd i matematik, samt ta fram positiva och 
negativa faktorer som påverkar elevernas studieresultat. Sjöberg säger att praktisk 
undervisning i matematik påverkar hur eleverna tänker och hur de löser matematiska problem. 
Han hävdar att kommunikation mellan människor är grundläggande för inlärning. 
”Sociokulturella resurser skapas genom kommunikation och det är också genom 

kommunikation som de förs vidare” (Sjöberg, 2006, s. 30). Han refererar till Vygotskys tankar 
och Vygotsky säger att lärarens roll, samt vännernas betydelse i gruppen blir väsentliga för 
inlärningen.  Sjöberg framför vidare att stress påverkar inlärningen negativt och understryker 
att vilket specialpedagogiskt perspektiv som används alltid får konsekvenser för vilka åtgärder 
det sätts in för att hjälpa eleven. Perspektivet får radikala konsekvenser för den enskilde 
elevens självbild och påverkas av hur lärare samt föräldrar ser på problemsituationen. Om 
orsaken till elevens problem ses ur ett kategoriskt perspektiv så ligger problemen hos eleven 
själv i form av avvikelser från det normala. Åtgärderna som sätts in är kompensatoriska. Ses 
orsaken till elevens svårigheter i ett relationellt perspektiv, så får eleven både kompensatoriska 
hjälpmedel, samt att skolan funderar över hur eleven kan hjälpas ”ur” sina svårigheter. Det 
kan till exempel vara arbetsro eller stress vid provsituationer. Kommunikationen är en viktig 
faktor för att förstå eleven i matematikproblem. Det relationella perspektivet leder mer till 
långsiktig utveckling av undervisningen. Sjöberg kom också fram till att eleverna med 
matematiksvårigheter hade upplevt att undervisningsgrupperna var förstora, att läraren inte 
visste vilka förkunskaper de hade, vilket mynnade ut i att eleverna fick en svagare tilltro till 
sin egen förmåga. Eleverna ansåg också att läraren förklarade på ett sätt som de inte förstod 
och det slutade med att de istället frågade en vän. 
 
Pseudo-dyskalkyli 
Vid pseudo-dyskalkyli kan svårigheterna främst förklaras ur känslomässiga blockeringar 
(Adler och Malmer, 1996). Detta är elever som egentligen har kognitiva, tankemässiga 



  
  
  

 

resurser för att lyckas med matematiken. Elever med pseudo-dyskalkyli får ändå problem med 
matematiken eftersom de fått en blockering som hindrar dem från framgång. Blockeringen kan 
bero på tidiga upplevelser av misslyckande som eleven är rädd att återupprepa. Dessa elever 
behöver oftast inte specialundervisning. Istället kan det hjälpa med enskilda samtal med lärare 
eller kurator. I denna grupp finns det fler flickor än pojkar, som trots begåvning misslyckas 
med matematiken.  
 
Akalkyli 
Akalkyli är en oförmåga att överhuvudtaget kunna utföra matematiska beräkningar. Denna 
oförmåga är ofta kopplad till en påvisbar hjärnskada. Akalkyli visar sig genom att eleven, trots 
massiv övning, inte kan lära sig grundläggande principer för matematik. Akalkyli är mycket 
ovanligt, endast en promille av befolkningen har det. (Adler och Malmer, 1996) 
 
2.2 ORSAKER TILL MATEMATIKSVÅRIGHETER 
 
Svårigheter med matematikens byggstenar 
Adler (2001) skriver att för att klara matematiken behöver vi kunna hantera olika redskap. 
Från början är redskapen få och relativt enkla, men i takt med att nivån höjs behövs allt fler 
förfinade byggstenar. Adler (2001) säger att de viktiga byggstenarna är; 
 

• Klassificera och kategorisera 
Det är viktigt att ha en förmåga att dra slutsatser i flera steg fram till en slutlig lösning. 

• Antalsuppfattning 
Redan det lilla barnet kan skilja mellan ett eller flera föremål. 

• Talbegrepp/taluppfattning 
• Storhet/storlek 

Matematiken berör ofta storhet och storlek. Vi jämför och anger kvantitativa mått som; 
vikt, längd, höjd, effekt, area och volym. 

• Tidsuppfattning/tidskänsla 
Förmågan till tidskänsla förutsätter att vi utvecklat en förmåga att tänka i sekvenser. 

• Uppmärksamhet och koncentration 
• Arbetsminne/minneskapacitet 

Har man brister i arbetsminnet måste man anstränga sig mer, vilket lätt kan leda till att 
uppmärksamheten tappas och även motivationen. 

• Förmåga att läsa och skriva 
Det är viktigt att kunna läsa och skriva för att förstå och även kunna skriva tal och 
siffror. Har du svårt att läsa och skriva påverkar det ibland prestationerna i matematik. 

• Automatisering och snabbhet 
När de fyra räknesätten blir automatiserade blir vårt räknande snabbare och mer 
effektivt. 

• Spatial förmåga och visualiseringsförmåga 
Den spatiala förmågan hjälper oss att hålla en röd tråd i vårt arbete. För att få stöd för 
våra tankar måste vi kunna se inre bilder och föreställningar. Denna förmåga blir desto 
viktigare ju mer komplicerad matematiken blir. I den spatiala förmågan är 
föreställningsförmågan och fantasin sammanlänkade med uppmärksamhet, 
koncentration och arbetsminne. 

• Motivation/lust och energi 
• Planeringsförmåga 



  
  
  

 

Vi måste kunna ha en idé om vad vi vill åstadkomma och planera vägen till målet. 
• Logisk förmåga 

Matematiken handlar ofta om det logiska sambandet. Vi behöver kunna tänka i 
sekvenser där vi kan följa de enskilda stegen fram till en lösning av problemet. 

• Flexibilitet 
Det är viktigt att vi är flexibla i vårt räknade, att vi är beredda på att ompröva 
hypoteser och arbetssätt. 

• Intuition 
När matematiken fungerar som bäst känner vi intuitivt på oss vad och hur vi ska 
angripa matematiska problem. 

 
Elevers tankemönster inom matematik 
Elever som är svaga i matematik (Magne, 1999) arbetar och tänker på ett annat sätt än elever 
som har lättare för matematik, och det gäller för läraren att avslöja elevernas tankemönster. 
Han säger vidare att elevers misslyckande då det gäller att lära sig matematik beror på 
otillräcklig kognitiv behärskning av det som de ska lära sig. En alltför liten språklig utveckling 
och emotionella och sociala störningar av arbetsprocesserna kan påverka detta. Magne (1999) 
poängterar svårigheten att komma fram till orsaker då det gäller dysmatematik. Han lägger 
fram olika symtom bland elever med stora matematiksvårigheter: 
 

• Olika former av inlärningssvårigheter som låg intelligens, en svårighet att forma nya 
associationer och låg inlärningskapacitet. 

• Reducerad uthållighet eller viljekraft såsom dagdrömmeri 
• Instabilitet, hyperaktivitet, rastlöshet eller reducerad koncentration 

 
Magne (1999) talar om matematikfobi. Med detta menar han att många elever, varannan enligt 
hans undersökningar, känner kris, stress, hat, chock och ångest för misslyckanden. Dessa 
känslor är kraftiga hinder för att nå statens kunskapsmål och sänker den matematiska 
prestationen. Enligt honom är motivationen en oerhört viktig drivkraft. Om eleven inte klarar 
av att lösa uppgifter, sjunker arbetslust samt självförtroende. Tror eleven inte på sig själv kan 
han/hon lätt råka i kris och klarar till slut inte av att prestera något alls. Han hävdar vidare att 
många elever får matematikfobi i skolan och lider av detta genom hela livet. 
 
Matematiksvårigheter och dyslexi 
Magne (1998) är en av dem som anger att det finns ett klart samband mellan dyslexi och 
matematiksvårigheter. Han säger att det finns en variant av dyskalkyli som kallas dyslektisk 

dyskalkyli, det vill säga att elevens lässvårigheter även leder till svårigheter med matematiken. 
Elever med dyslexi får ofta även problem med matematiken. Detta är inte konstigt eftersom 
språket och symboler spelar en stor roll även i matematiken. Adler och Malmer (1996) 
påpekar tydligt att språket har en mycket stor roll i matematikundervisningen. Många elever 
förstår inte det matematiska språket; ”det tillhör skolan, men inte verkligheten” (Adler och 
Malmer, 1996, s.35). Har eleven ett bristande ordförråd kan det leda till att eleven stöter på 
stora problem i matematiken. Att kunna formulera tankar i ord, muntligt och skriftligt, är 
oerhört viktigt för tankeprocessen. Lärarens språk måste vara anpassat till varje situation och 
elev och lärare som undervisar i matematik måste vara medvetna om språkets betydelse. Ett 
flertal elever förstår inte de matematikord som läraren använder. Ett sätt att få reda på vad de 
verkligen förstår, är att be dem redogöra för till exempel vad de räknat ut och samtala.  
 



  
  
  

 

När uppstår matematiksvårigheter  
Matematiksvårigheter kan uppstå när som helst, det beror på orsaken. (Adler och Malmer, 
1996). Hos många elever kan man dock redan tidigt se att han/hon aldrig får något flyt i sitt 
räknande vid skolstarten. Att aldrig känna flyt i sitt räknande leder ofta till att eleven tappar 
intresset och motivationen. I början av skolåren handlar det oftast om att eleven endast har 
specifika matematiksvårigheter, till att efterhand ofta få mer generella problem med hela 
matematiken. Kunskapsluckor uppstår ofta eftersom eleven känner ett motstånd till 
matematiken. 
 
I 10-12-årsåldern blir det mer påtagligt att matematik inte bara handlar om de fyra räknesätten. 
Läsuppgifterna handlar mer om att på egen hand skapa strukturen och plocka fram de fakta i 
texten som ska användas vid olika räkneoperationer och leda fram till rätt svar. Detta ställer 
stora krav på problemlösningsförmåga, förmåga att planera och läsförståelse. 
 
Sahlin (1997) skriver att elevens svårigheter inom matematik inte behöver vara matematiska.  
Eleverna uppfattar inte alltid de pedagogiska uppläggningarna och får därför inte en 
helhetsuppfattning. De har inte klart för sig enkla samband mellan regler som finns samt det 
matematiska språket. Det krävs tid för eleven att utveckla begreppsbildning och logiskt 
tänkande. 
 
Miljön 
Elevens matematiska utveckling (Magne, 1999) kan också påverkas negativt av 
organisationsbrister i arbetsrutinerna, vilket till exempel kan vara att alla elever gör samma 
övningar. Han skriver vidare att det gäller att anpassa undervisningen efter elevernas sociala 
bakgrund, inlärningsförutsättningar och engagemang. De behöver också få en god uppfattning 
av talen, deras storlek och relationer. Det är basen för att utveckla bra strategier för till 
exempel huvud- och överslagsräkning. Multiplikationstabellen brukar eleven ha lagrat i 
långtidsminnet, men korttidsminnet används till hjälp när eleven till exempel får större 
multiplikationstal, som man direkt inte kan svaret på utan måste räkna ut. 
 
Även den yttre miljön påverkar elevens koncentrationsmöjligheter. Adler (2001) och Sahlin 
(1997) skriver att klassrumsmiljön kan påverka elevens förmåga till koncentration och att det 
kan vara nödvändigt att minska auditiv och visuell stimuli. 
 
Förekomsten av matematiksvårigheter 
Det finns olika siffror på hur många elever som är i matematiksvårigheter. Magnes (1998) 
forskning visar att cirka 15 % av svenska elever i grundskolan har svårigheter i matematik. 
Enligt Sahlin (1997) ökar antalet elever som är i matematiksvårigheter från att vara under 5 % 
i de lägre åldrarna till att omfatta var femte elev vid slutet av grundskolan. Sahlin skriver att 
10-15 % av eleverna aldrig kommer att lära sig att hantera de fyra räknesätten. 
 
2.3 HUR PEDAGOGER KAN ARBETA MED MATEMATIKSVÅRIGHETER  
 
Arbeta med matematiksvårigheter 
Då skolan arbetar med elever (Adler, 2001) som har matematiksvårigheter gäller det att 
pedagogerna och hemmet samverkar. Enligt Adler (2001) innehåller en bra modell för 
samarbete stöd, god struktur och tydlighet. Det är viktigt att alla runt eleven har en gemensam 
syn på elevens svårigheter och vad eleven behöver för insatser. Elever som har dessa 



  
  
  

 

svårigheter känner sig ofta ”dumma”, och kan ge upp utan rätt stöd. Eleven kanske blir den i 
klassrummet som spelar pajas, eller tar ut sina svårigheter på föräldrarna eller lärarna. Detta 
kommer framförallt i puberteten. 
 
Enligt Adler och Malmer (1996) är det viktigt att göra matematiken verklighetsanknuten. De 
skriver om att många elever inte kan se hur de kan använda och ha nytta av matematiken i sin 
vardag. Vidare talar de om att det är en viktig uppgift för pedagogerna att få matematiken att 
bli begriplig och knuten till verkligheten. I Lpo94 kan man läsa; 
 

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 

lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall 

förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i 

samhället behöver” (Utbildningsdepartementet, Lpo94, s.9). 
 
Många elever är enligt Magne (1998) fixerade vid att ange rätt svar när de arbetar med 
matematik. Den lärorika vägen dit är mindre viktig. Adler beskriver arbetet med matematiken 
som en resa; ”Vi gör en resa med en given startpunkt och ett lika klart uttalat slutmål. Men 

det som finns däremellan blir högst personligt färgat. Det finns inte bara en väg till målet” 

(Adler, 2001, s.15). Vidare menar han att det är när vi sedan samtalar om olika vägar till 
svaret som vi får en djupare insikt om att det finns många vägar som är ”rätt”. 
 
I kursplanen (Skolverket, 2000) för ämnet matematik står det om vilka skyldigheter alla som 
arbetar i skolan har; 
 

• Utgår från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 
• Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. 

 
När det gäller elever i behov av särskilt stöd står det vidare; 
  
 ”Undervisningen i matematik skall främja elevernas allsidiga utveckling och 

särskild uppmärksamhet skall ges elever som kan behöva särskilt stöd och längre tid för att 

upptäcka och lära viktiga begrepp, metoder och samband” (Skolverket, 2000). 
 
Kompensatoriska hjälpmedel 
I klassrummet bör eleven ha tillgång till olika hjälpmedel för att kompensera för de 
svårigheter som han eller hon har skriver Sahlin (1997). Det kan vara en miniräknare, om 
eleven har svårigheter med räkneoperationer eller sifferfakta, eller få ha en tallinje eller 
multiplikationstabellerna framför sig. Elever kan också vara hjälpta av att få textuppgifter 
inlästa. Datorstöd, som ett komplement, kan vara ett bra hjälpmedel för elever som har 
problem med framförallt det auditiva och kan ge visuell struktur som hjälper eleven att ha 
kvar uppmärksamheten i en uppgift. Adler (2001) poängterar att datorn kan hjälpa eleven som 
hoppat över ett visst steg i utvecklingen av förståelsen av talbegrepp att få struktur på detta.  
Eleven behöver också material anpassat för honom eller henne.  

 
Malmer och Adler (1996) ser diagnos som ett hjälpmedel och att det ger läraren kunskap om 
elevens utgångsläge. Malmer poängterar också att tester bara är ett slags mätinstrument. Det 
finns även omätbara, kvalitativa tillgångar som är viktigt att väga in i helhetsbilden av eleven. 
 



  
  
  

 

Vikten av rätt stöd  
En dyskalkyliutredning görs inte förrän eleven är 10 år eller mer och Adler (2001) poängterar 
att det är för sent att sätta in stöd efter detta.  Det bör göras så fort elevens svårigheter är 
uppenbara. Hjälpen måste ske på rätt sätt, när det gäller vad eleven ska öva på samt hur 
han/hon gör det. Får eleven öva på saker som det inte går att träna upp, kan det leda till att 
eleven hamnar i ett utvecklingsläge som är på för låg nivå. Detta kan leda till att eleven missar 
matematik som läses längre fram, vilken eleven skulle kunna klara. Enligt Adler (2001)  
behöver hjärnan utmaningar på rätt nivå för att utvecklas på bästa sätt.  Det är viktigt att veta 
vilka förmågor eleven har, elevens färdigheter att arbeta självständigt i olika arbetsuppgifter, 
för att veta vad du som lärare kan fordra av eleven. Att arbeta självständigt är inte alltid 
enkelt, det är något eleven måste träna på. Om inte övandet blir framgångsrikt kan eleven 
tillskriva sig känslomässiga blockeringar som kan leda till stora hinder i elevens lärande. 
Magne (1998) skriver om att fokus måste ligga på att eliminera risken för misslyckanden hos 
eleven. Det är också viktigt att diskutera med eleven de svårigheter som upptäcks. Eleven med 
matematiksvårigheter bör arbeta enskilt med stöd en stund varje dag. Det är mer intensivt och 
effektivare och eleven kan få exakt hjälp med det som behövs. 

 
Pedagogiska tecken för matematiksvårigheter 
Det finns några pedagogiska tecken som kan visa på att en elev har dyskalkyli. (Adler, 2007). 
Uppvisar eleven många tecken rör det sig snarare om allmänna matematiksvårigheter och inte 
dyskalkyli. För att säkerställa om det verkligen är dyskalkyli krävs dock en ordentlig 
bedömning av sakkunniga. De pedagogiska tecken som Adler (2007) talar om är; 
 
Svårigheter med avläsning och läsning 

• Förväxlar likartade siffror, till exempel 6 och 9. 
• Oförmåga att uppfatta avstånd mellan tal, till exempel läser 9  17  som 

niohundrasjutton. 
• Svårigheter att känna igen och därmed använda räknesymboler, de fyra räknesätten. 
• Svårigheter att läsa av två- eller flersiffriga tal, speciellt om de innehåller nollor, till 

exempel 1004. 
• Svårigheter med läsriktning, till exempel blir 21 istället 12. 
• Svårt att läsa kartor, diagram och tabeller. 
• Svårigheter med skrivandet 
• Svårt att skriva symboler och siffror blir ofta felvända. 
• Har problem med att kopiera siffror eller geometriska figurer från en given förebild. 
• Har svårt att återge siffror och geometriska figurer ur minnet. 
• Svårt att komma ihåg hur tal, siffror och symboler skrivs, skriver gärna siffrorna med 

bokstäver istället. 
 
Problem med förståelse 

• Svårt att förstå innebörden av räknesymboler. 
• Problem att förstå vikt, rymd, riktning, tid och antal. 
• Svårt att förstå problem som återges i ord eller bild. 

 
Problem med talserien och sifferfakta 

• Svårt att ordna tal efter storlek. 
• Dåligt minne för enkla sifferfakta, till exempel multiplikationstabellen. 
• Svårt med huvudräkning eftersom arbetsminnet sviker. 



  
  
  

 

• Problem med att räkna baklänges. 
 
Problem med komplext tänkande och flexibilitet 

• Har svårt att välja strategi vid problemlösning, samt att eventuellt behöva byta strategi. 
• Problem med att ha en röd tråd i räknandet och att följa varje steg. 
• Har svårt att göra rimlighetsbedömningar. 
• Har problem med att planera hur en uppgift ska lösas innan den påbörjas i handling. 
• Har svårt att växla mellan konkret tänkande och mer abstrakt. 

 
Enligt Adler (2001) är relationstalet mellan könen 50/50 när det gäller dyskalkyli, till skillnad 
från dyslexi där vi vanligtvis talar om att upp till 80 % av totalgruppen utgörs av pojkar. 
 

Utredning av dyskalkyli 
En utredning om dyskalkyli ska enligt Adler (2001) göras om eleven trots mycket hjälp inte 
går framåt i sin utveckling eller att eleven ofta hamnar i misslyckanden i själva lärandet. En 
utredning gör att bilden av elevens speciella inlärningssvårigheter blir tydligare och att det 
skapas en ökad förståelse.  Den ska innehålla en grundläggande bedömning i framförallt tre 
delar: 
 

• Neuropedagogisk bedömning 
• Neuropsykologisk bedömning 
• Neuropediatrisk bedömning 

 
Inledningen av utredningen ska startas på elevens skola och göras av skolans pedagoger 
tillsammans med skolpsykolog och skolläkare. Efter denna bedömning får man ofta gå vidare 
med en remiss till ett specialistteam. 
 
En neuropedagogisk bedömning görs oftast av skolans pedagoger, som känner eleven och 
skolmiljön bra. Det är vikigt att låta flera lärare göra bedömningen för att få fram en sådan bra 
bild som möjligt av eleven i olika situationer och hur han/hon arbetar med arbetsuppgifter. 

 
En neuropsykologisk bedömning görs av en psykolog. Här klarläggs framför allt sambandet 
mellan hjärnans funktioner och själva beteendet. Bedömningen innefattar tre grundläggande 
delar: personlighet, kognitiv mognad och specifika neuropsykologiska funktioner. 
Nedsättningen av funktionerna kan visa sig som brister i koncentration och uthållighet, 
specifika inlärningssvårigheter, överaktivitet, ojämn utvecklingsnivå, försenad motorik och 
svårt med uppmärksamheten. Diagnosen som man kommer fram till, är en beskrivning av en 
rad olika symtom. Det ska uteslutas innan en diagnos sätts, att individens räknesvårigheter inte 
beror på otillräcklig eller felaktig undervisning, problem med syn-, hörsel- eller neurologiska 
skador eller neurologisk- eller psykiatrisk sjukdom. Diagnosen är en färskvara som inte ska 
användas i mer än ett år då det gäller ungdomar.  
 
En neuropediatrisk bedömning görs av en läkare och är den medicinska delen av utredningen. 
Den är som en utvidgad hälsoundersökning och man tittar mycket på hur eleven fungerar i 
olika situationer i skolan, på jobbet, i familjen och i andra aktiviteter. 
 
2.4 SJÄLVFÖRTROENDE 
 



  
  
  

 

Här kommer olika begrepp som är kopplade till självförtroende att presenteras samt vad som 
påverkar självförtroendet. 
 
Wahlström (1993) och Ahlgren (1991) nämner flera begrepp som är nära kopplade till 
självförtroende; 
 
Självtillit 

Uttrycker att du accepterar dig själv och kan ta emot kritik. Självtilliten avtar om du blir 
mobbad, inte blir hörd eller sedd. 
 
Självbild 

Självbilden är inte något man föds med utan den är inlärd. Den påverkas av hur vi blir 
behandlade av andra människor. Självbilden växer sig starkare om du blir sedd och bekräftad. 
 
Självkänsla 

Självkänsla är ett uttryck för vissa föreställningar som människor har om sig själva. Det kan 
vara föreställningar om hur kompetent eller respekterad eller älskad man är. Självkänslan är 
riktad mot självet och något som förklarar personens beteende. Självkänslan ökar vid 
bekräftelse av den egna identiteten och minskar av likgiltighet eller känslokyla. 
Wahlström (1993) skriver att självförtroendet beror på; 
 

”Kvalitén på de relationer, som finns mellan barnet (eller den vuxne) och de 

personer som spelar en viktig roll i hans eller hennes liv” (Wahlström, 1993, s.22). 
 
Vad påverkar självförtroendet? 
Wahlström (1993) skriver att självförtroendet växer när personen får känna ansvar, vet sin 
förmåga och får beröm. Det är viktigt att barnet finner sin identitet och är trygg i sig själv. 
Möter barnet bra förebilder, med bra gränser så ger det bra förutsättningar för att barnet ska 
uppleva sig som en egen individ. Negativ kritik har motsatt effekt. Jensen (1996) menar att 
självförtroende i grunden är den attityd en person har till sig själv och att detta har stor 
betydelse för inlärningen. Han skriver vidare att om eleverna tror att de kan lära sig saker, är 
halva jobbet redan gjort. Jensen (1996) skriver också att forskning visar att 80 % av alla barn 
börjar skolan med gott självförtroende, men att endast 5 % går ut skolan med det. Magne 
(1998) säger att orsak till elevens dåliga självförtroende är ständiga misslyckanden och den 
självbild som eleven har kan vara svår att ändra på.  Adler (2001) skriver att eleverna tror att 
de absolut inte kan bli bra i ämnet matematik. Detta är så djupt rotat i dem att eleverna till slut 
antar idén att de inte är tillräckligt begåvade. Alla misslyckanden som de upplever i ämnet 
matematik verifierar denna bild, vilket leder till att de söker efter bevis till den här 
övertygelsen. 
 

”Självförtroende kan inte byggas upp med direkta metoder… man kan inte 

ordna ”självförtroendeaktiviteter”, men man kan skapa förutsättningar för gott 

självförtroende” (Jensen, 1996, s.367). 
 
Jensen (1996) anser att det finns sju steg som en pedagog kan arbeta med för att hjälpa 
eleverna att bygga upp ett bättre självförtroende, dessa är; 

• Låt eleverna känna att allt har en mening 
Det är viktigt att eleverna känner att deras arbete har betydelse för framtiden. Lär dem 



  
  
  

 

sätta upp realistiska mål. 
• Ge dem en känsla av att ha inflytande och personlig makt 

Hjälp eleverna inse att de kan styra sina egna känslor, att det är de som bestämmer över 
hur de ska känna. 

• Skapa trygghet 
 Bygg upp tillit. Tillämpa regler konsekvent. 

• Skapa en demokratisk atmosfär 
 Låt eleverna välja när möjligheten finns. 

• Bygg upp en känsla av gemenskap och samhörighet 
 Låt dem känna att de ingår i ”inlärningsfamiljen”. 

• Få dem att känna sig unika och bekräfta deras identitet 
 Hjälp eleverna att lära känna sig själva och att de vet vilka som är deras starka sidor. 

• Bygg upp en känsla av kompetens 
Det är viktigt att eleverna får utföra uppgifter som de tycker är viktiga. Det är också 
viktigt att de lär sig bedöma sin egen utveckling och att du som pedagog bekräftar dem. 

                 (Jensen, 1996, s.372) 
 
Adler (2007) säger att om barnet fått en negativ självbild så är det viktigt att börja ett konkret 
arbete som syftar till att stärka barnets självförtroende och självbild, innan själva inlärningen 
blir viktig igen. Det är då viktigt att de personer som finns runt barnet samarbetar. Han skriver 
vidare att en sådan här självbild finns väldigt ofta hos elever med inlärningssvårigheter. 
 
2.5 STUDIER OM SJÄLVFÖRTROENDE OCH SKILLNADER MELLAN FLICKOR 
OCH POJKAR 
 
År 2000 gjordes en internationell kunskapsundersökning bland elever som var 15 år. Studien 
heter PISA (Programme for International Student Assessment) och 32 länder deltog, däribland 
Sverige. 23 av länderna var OECD-länder (Organisation för Economic Co-operation and 
Development). Undersökningen handlar om kunskaper och förmågor i läsning, matematik och 
naturvetenskap. De aspekter och faktorer som studerades var; inlärningsstrategi, motivation, 
självförtroende och inlärningssituation. (Lind, 2004). 
 
När det gällde självtillit hade Sverige den tredje största poängskillnaden av alla OECD-länder. 
Således är självtillit en faktor som har en stark samvariation med resultat. När det gäller 
självförtroende i ämnet matematik har elever i samtliga länder en större tilltro till sin 
läsförmåga jämfört med sitt kunnande i matematik. I Sverige är det ganska stora skillnader 
mellan självuppfattningen i läsning och matematik. Svenska elevers självuppfattning i läsning 
är relativt god, medan elevernas självuppfattning i matematik är den femte lägsta. Samtidigt 
ligger elevernas prestationer i matematik på en medelnivå på proven i PISA. De svenska 
elevernas självuppfattning i matematik är således sämre än vad den borde vara om man ser 
till deras prestationer. (Lind, 2004)  
 
Vid jämförelse (Björnsson, 2005) av flickor och pojkars prestationer går det att se en skillnad. 
Han menar att kön som faktor har stort samband med utbildningsprestationer. Björnsson 
skriver att mönstret när det gäller skillnader mellan flickor och pojkar i skolan har ändrats de 
senaste decennierna. Tidigare presterade flickorna bättre i språk och humaniora medan 
pojkarna dominerade i teknik, matematik och naturvetenskapliga ämnen. Idag har dock 
pojkarnas försprång suddats ut och flickorna presterar bättre i både matematik och 



  
  
  

 

naturvetenskapliga ämnen när det gäller medelbetyg, prov, examinationsfrekvens och 
utbildningsdeltagande. Björnsson (2005) menar att detta beror på att flickornas könsidentitet 
har förändrats och anpassats. Idag uppmuntrar samhället flickor till ett liv med både familj och 
utbildning. Diskussionerna kring flickors framgång och studier är många. Pojkarna förknippar 
mycket av sin skolgång med att hävda sig och försöka uppnå hög status vilket inte kopplas 
samman med att vara duktig i skolan. Tvärtom blir begreppet ”pluggis” ofta ett sätt att utöva 
tråkningar och mobbning, Björnsson (2005) kallar det anti-pluggkultur.  Detta tryck försvinner 
dock högre upp i åldrarna. 
 
Studien från PISA (Lind, 2004) visar även att elever som är motiverade och har stort 
självförtroende i högre utsträckning använder och tillämpar olika inlärningsstrategier. Vidare 
visas att det är just elever som har motivationen, ett gott självförtroende och använder olika 
inlärningsstrategier visar på mycket bättre prestationer än elever som inte har det. 
 
Det finns en viss skillnad mellan flickor och pojkar. Rapporten visar att pojkarna i alla 
undersökta länder anser att ett gott självförtroende är mer betydelsefullt för prestationerna, än 
vad flickorna tycker. Det visar sig att om pojkar och flickor ökar sitt självförtroende lika 
mycket ökar pojkarnas prestationer betydligt mer. Studien visar att Sverige är ett av de länder 
där pojkar är markant säkrare på sin egen förmåga till inlärning. Flickor i Sverige har den näst 
sämsta självtilliten av de i studien undersökta länderna. Klassobservationerna visar också att 
flickor får mindre beröm, kritik, färre och lättare frågor. Det finns även tendens att flickor 
kollektiviseras meden pojkarna individualiseras. Flickorna uppfattar att pojkarnas dominans 
ökar när de börjar år 7. 
 
I Skolverkets (2003) nationella kvalitetsgranskningar år 2001–02 fokuserades det särskilt mot 
bland annat lusten att lära i matematik. Resultatet baseras på intervjuer, enkäter och 
observationer i 40 kommuner. Det framkommer att elevernas lust att lära matematik förändras 
kraftigt under åren i grundskolan. I de tidigare skolåren är elevernas lust att lära och glädje 
påtaglig. År 5 verkar eleverna nå klimax, de tycker att skolan är rolig och de har en god 
självtillit. Därefter verkar något inträffa med motivationen och lusten för matematik, vilket 
antas påverka självuppfattningen. I år 9 är många ”skoltrötta” och betydligt färre uttalar sig 
positivt om matematik. Det finns en tydlig skiljelinje mellan de som har lätt för matematik och 
får ökad självtillit och de som har det svårare och förlorar både lust och tilltro till sin förmåga. 
En grupp elever väljer till och med bort matematik, trots att de anser det vara viktigt. De 
menar att det inte är ett ämne för dem. När eleverna kommer till gymnasieskolan struntar 
många av dem i matematiken eftersom de tidigare misslyckats vid upprepade tillfällen. De 
uttrycker att ämnet är för komplicerat och att motivationen tagit slut. Kunskaper i matematik 
anses av eleverna på gymnasiet vara viktigt, men bara till en viss nivå. För elever på högre 
nivåer i grundskolan och i gymnasieskolan är tilliten till den egna förmågan betydligt sämre i 
matematik relativt med andra skolämnen. 
 
När det gäller undervisningen gjordes observationer i klassrummet där det konstaterades att de 
flesta arbetar större delen av tiden, men att många verkar omotiverade och uttråkade. Flera 
elever arbetade dessutom aktivt mindre än 25 % av lektionen. Eleverna arbetade mycket 
självständigt med uppgifter i läromedlet, cirka 95 % av tiden.  Läraren hade inte tid att 
diskutera grundläggande principer i matematik och hjälpa eleven att reflektera över dem. 
Eleverna kopierade istället lärobokens eller lärarens sätt att lösa olika uppgifter. De löser de 
matematiska uppgifterna, men förstår inte vad de gör eller varför de gör det, och vilken nytta 



  
  
  

 

det kan tänkas ha. Eleverna mötte ofta svårare motstånd än vad de var kapabla att hantera. 
Enligt enkätundersökningen som gjordes ansåg 25–30 % av eleverna i år 9 och 
gymnasieskolan att kraven i matematik var för höga och 10 % av eleverna menade att de var 
för låga. Om matematiken upplevs irrelevant och svår leder det till dåliga förutsättningar för 
att öka elevernas intresse, motivation och självuppfattning. Detta visar att pedagogerna inte 
enbart ska arbeta med matematik på ett teoretiskt plan, utan praktiska tillämpningar måste 
införas. (Skolverket, 2003)  
 
Myndigheten för skolutveckling (2003) säger att lärarna är viktiga och de får inte avgå från sin 
roll som ledare. Blir det en för passiv lärarroll förstärker det elevers olikheter vad gäller 
kunskaper och förmåga, och de svagare visar ansatser till att bli ännu svagare. 
 
Skolverkets (2003) studie visade också att det är av stor betydelse att det finns mer än en form 
för undervisning av matematik och att eleverna har möjlighet att påverka sina 
matematikstudier. Det visade sig också att det sällan diskuterades läroplans- eller 
kursplanemål i matematik med eleverna, jämfört med andra ämnen. Detta tyder på att 
undervisningen i matematik mer styrs av tradition och lärobok än av lärarnas tolkning av 
läroplans- och kursplanemål, samt forskning och utvecklingsarbete i matematikdidaktik. 
 
2.6 VAD SÄGER LÄROPLANEN 
 
I Lpo 94 står det att läsa att skolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter och, i samarbete 
med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov, samt 
olika elevgruppers behov och förutsättningar är utgångspunkten för val av arbetssätt. Skolan 
skall också understödja aktningen för varje människas egenvärde och låta varje enskild elev 
finna sin unika egenart. Lpo 94 säger vidare att skolan skall sträva efter att vara en levande 
social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Eleverna ska ha rätt till 
inflytande över sin skolgång genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 
undervisningen (Utbildningsdepartementet, 1994, s.2-3). 
 
2.7 SAMMANFATTNING 
 
Adler (2007) skiljer matematiksvårigheter från allmänna svårigheter i skolan. Problem med 
matematiken kan börja från skolstarten och sedan följa med genom hela skolan. Det finns 
olika forskning om hur många som har specifika matematiksvårigheter. Magne (1998) och 
Sahlin (1997) har kommit fram till att det är cirka 15 % av eleverna. Vid arbete med elever 
som har dessa svårigheter gäller det att personal på skolan och hemmet samverkar för att 
hjälpa eleven på bästa sätt. Ett annat stöd som underlättar för eleven är att få tillgång till 
kompensatoriska hjälpmedel. Orsakerna till matematiksvårigheter är olika, det kan till 
exempel vara brister i arbetsminnet. Har eleven problem med läsning och skrivning kan även 
det leda till problem inom matematiken. En del elevers problem behöver inte vara 
matematiska utan kan bero på hur matematikundervisningen är organiserad. En utredning om 
eleven har dyskalkyli eller inte ska inte göras förrän eleven är minst 10 år gammal enligt Adler 
(2007). Självförtroende är i grunden den attityd som en person har till sig själv och det 
påverkar inlärningen. Det är oerhört viktigt att ge beröm för att stärka elevens självförtroende. 
Enligt PISA undersökningen (Lind, 2004) var självtillit en faktor som har en stark 
samvariation med resultat. När det gäller självförtroende i ämnet matematik har elever i 



  
  
  

 

samtliga länder en större tilltro till sin läsförmåga jämfört med sitt kunnande i matematik. 
Svenska elevers självuppfattning i läsning är relativt god medan elevernas självuppfattning i 
matematik är den femte lägsta. De svenska elevernas självuppfattning i matematik är således 
sämre än vad den borde vara om man ser till deras prestationer. Undersökningen visar också 
att det finns en viss skillnad mellan flickor och pojkar. En annan faktor som framkommer är 
att elevernas sociala bakgrund har betydelse för deras prestationer.  Elever som har hög social 
bakgrund har ett högre självförtroende än elever vars föräldrar har yrken med låg status. 
 
 



  
  
  

 

3 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 
 
Studier gjorda av Magne (1998) och Sahlin (1997) visar att cirka 15% eleverna har 
matematiksvårigheter. Samtidigt visar studien från PISA (Lind, 2004) att många elever även 
har låg tilltro till sitt kunnande i matematik och att det finns en skillnad mellan pojkar och 
flickor. Skillnaden är att om pojkar och flickor ökar sitt självförtroende lika mycket ökar 
pojkars prestation betydligt mer än flickors. 
 
En rapport från Skolverket (2003) visar att elevernas glädje och lust att lära är påtaglig i de 
tidigare skolåren. De tycker att nästan allt är roligt i skolan. En del elever känner dock tidigt 
av att det går långsammare för dem än andra och de får inte uppleva något flyt i matematiken. 
 
I den teoretiska genomgången saknas studier om hur eleven själv tänker och resonerar. Detta 
beror på att det var svårt att finna forskning med ett elevperspektiv. Med den här studien vill 
vi därför, utifrån ett elevperspektiv, undersöka hur elever som inte klarade de nationella 
proven i matematik i år fem talar, tänker och resonerar kring matematik och 
matematikundervisningen då de går i år 7-9 i grundskolan eller år 1 på gymnasiet. 
 
Utifrån detta vill vi undersöka; 
 

• Hur talar och resonerar elever kring matematik och matematikundervisning? 
• Kan vi ur elevernas resonemang urskilja deras självförtroende och vad som påverkat 

deras uppfattning om matematik? 
• Går det att urskilja någon skillnad mellan flickor och pojkars sätt att resonera? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

 

4 METOD 
 
I metodavsnittet kommer vi först att allmänt beskriva de metoder och instrument vi använt för 
att sedan mer detaljerat beskriva hur vi använt dessa och genomfört studien.  
 
4.1 VAL AV METOD OCH INSTRUMENT 
 
Vi är intresserade av att studera elever i matematiksvårigheter samt hur de samtalar och 
resonerar kring matematik och matematikundervisning. Syftet är att få dem att berätta om sina 
upplevelser och erfarenheter och för att se om vi ur deras resonemang kan urskilja deras 
självförtroende och vad som har påverkat deras uppfattning. 
 
Kvalitativ/Narrativ metod 
Enligt Starrin och Svensson (2006) handlar den kvalitativa metoden om att gestalta något. Då 
vårt syfte var att söka synpunkter och åsikter från enskilda elever och sedan gestalta hur de 
resonerade var ett kvalitativt angreppssätt det mest användbara. Eftersom vi med vår 
undersökning vill höra elevernas berättelser, hur de samtalar och resonerar kring matematik 
har vi valt att göra en kvalitativ studie med ett narrativt (berättande) perspektiv. 
 
Ett narrativt perspektiv innebär enligt Johansson (2005) en fokusering på individuella liv i ett 
socialt sammanhang, att söka individens livsberättelser. Vidare skriver Johansson (2005) att 
koncentrationen läggs på en persons livshistoria eftersom varje liv är unikt. Det är människors 
egna tolkningar av sig själva som sätts i centrum, med all dess komplexitet. Som författare 
tolkar vi sedan elevernas berättelser vilket ger oss en viss frihet då man inte försöker finna en 
enda ”sann” tolkning utan varje berättelse är öppen för olika tolkningar. ”Det handlar om att 

systematiskt tolka andra människors tolkningar av sig själva och sin sociala värld” 
(Johansson, 2005, s. 27). Vid en narrativ metod handlar det enligt Johansson (2005) till största 
delen om att skapa berättelser som besvarar frågorna; vad, hur och varför? Vid en narrativ 
metod söker intervjuaren en berättelse hos respondenten. Berättelsen i sin tur påverkas av hela 
den situation som den förekommer i. Själva narrativen skapas i samspelet mellan berättaren 
och åhöraren både när det handlar om muntliga berättelser och nedskrivna texter. Eftersom 
samspelet sker i en ram som avgränsas i tid och rum kommer berättelsen aldrig se likadan ut 
två gånger. 
 
Instrument 
DePoy och Gitlin (1999) skriver att man ofta vid narrativ metod försöker få fram kritiska 
händelser eller vändpunkter som ändrar individens liv mycket genom ostrukturerade 
intervjuer. Med utgångspunkt i vårt narrativa perspektiv där syftet var att söka elevers 
berättelser är intervju som instrument den mest lämpade då den bäst kan ge svar på våra 
forskningsfrågor. Vid genomläsning av andra studier kring självförtroende (Alm, 1997) och 
matematiksvårigheter (Aliu, 2006) har intervjun visat sig vara ett lämpligt instrument. En 
intervjus huvudsyfte kan enligt Kvale (1997) antingen vara empirisk eller teoretisk. Avsikten 
är då antingen att samla in empirisk information eller att pröva konsekvenser av en teori. 
Kvale (1997) skriver även om två typer intervjuer. Vid den första typen används intervjun vid 
prövning av hypoteser och intervjuaren är ute efter en specifik kunskap och ställer därför mer 
slutna frågor till respondenten. Den andra typen av intervju har ett mer vidare explorativs syfte 
(undersökande) och intervjun är mer öppen och föga strukturerad. Intervjuaren är vid denna 



  
  
  

 

typ av intervju mer ute efter respondentens berättelse och ställer därför mer öppna frågor som 
syftar till att få respondenten att berätta historier om sitt liv. 
 
För att testa att intervjun fungerar som det är tänkt är det bra att göra provintervjuer. Lantz 
(1993) skriver att det är viktigt att respondenten får veta att det är en provintervju och att 
han/hon säger sina åsikter om intervjuns innehåll och upplägg. Hon skriver vidare att den som 
provintervjun genomförs på ska tillhöra samma grupp som de som intervjun sedan genomförs 
på. Vid en intervju är det enligt Lantz (1993) även viktigt att respondenten får veta hur 
intervjun kommer att dokumenteras samt hur resultaten ska redovisas. Patel och Davidsson 
(2003) talar även om vikten att berätta för respondenten att intervjun är konfidentiell och att 
det endast är intervjuaren som kommer att ha tillgång till svaren på frågorna. 
 
Syftet med våra intervjuer var att samla in empirisk information. Intervjuerna hade brett 
explorativt syfte (undersökande) där vi var ute efter elevernas berättelser kring matematik och 
matematikundervisning. Genom att göra en intervju där respondenten får berätta, begripliggör 
vi enligt Johansson (2005) deras erfarenheter för dem själva och för andra, vi kan fånga deras 
livsberättelser. Vi kommer att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer som kommer att 
vara tämligen ostrukturerade och tematiskt guidade, vilket innebär att intervjun varken är ett 
helt öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. 
 
Intervjuerna genomfördes enligt en samtalsguide (bilaga 2). Det fanns några färdiga 
frågeställningar, men utrymme lämnades för respondenternas egna berättelser. Detta arbetssätt 
gjorde det, enligt Lantz (1993), möjligt för oss att studera och fånga respondentens 
uppfattning och upplevelse. Det gav oss också möjlighet att låta våra respondenter 
vidareutveckla sina svar och ställa följdfrågor. ”Den professionella intervjuaren bestämmer 

intervjuns innehåll med stöd av och mot bakgrund av den teoretiska förförståelsen” (Lantz, 
1993, s.54). 
 
Vid ett intervjutillfälle är det enligt Lantz (1993) viktigt att miljön där intervjun genomförs är 
lämplig och att den fysiska placeringen i rummet är avslappnad och inte skapade en felaktig 
maktbalans. ”Det är intervjuarens uppgift och ansvar att se till att den rumsliga utformningen 

blir så god som möjligt” (Lantz, 1993, s.111). När man intervjuar barn och ungdomar finns 
det vissa saker man bör tänka på enligt Doverborg och Pramling (2000); 
 

• Val av tidpunkt för intervjun 
Det är viktigt att tänka på tiden för intervjun, att den ligger vid en tidpunkt som passar  
barnet/ungdomen. 

• Intervjuns längd 
Det är också viktigt att intervjun inte blir för lång, risken är då att barnen/ungdomen 
tappar intresset. 

• Typen av frågor 
Det finns en risk att barnet/ungdomen känner sig stressad över att blir intervjuad av en 
lärare. Risken kan vara att barnet/ungdomen försöker svara som han/hon tror att läraren 
förväntar sig. 

 
Transkribering (utskrift) 
Nästa steg är att lyssna igenom intervjun och lyssna efter de berättelser som respondenten 
återgett. Bandspelaren är ett bra verktyg vid analysen av respondenternas svar då det dels kan 



  
  
  

 

ge exakta utsagor om vad som sades och dels finns möjligheten att gå tillbaka och lyssna igen. 
Vilken typ och modell av transkription man använder växer fram under arbetets gång och 
beror enligt Johansson (2005) på den typ av samtal/berättelser som ska analyseras samt till 
syftet med analysen. Används en finfördelad och detaljerad transkription skriv allt ut, till 
exempel samtliga yttranden, hur fort en talare talar, olika typer av intonation, pausers längd, 
skratt, in- och utandning m.m. Eftersom vi dels utförde våra intervjuer efter vissa teman där vi 
sökte nyckelord och dels var ute efter elevernas ”känsla”, gjorde vi  en tämligen detaljerad 
transkribering. 
 
Analys 
Analysen börjar redan under intervjun enligt Kvale (1997). Han skriver att analysen har sex 
faser, där de tre första infinner sig redan under intervjun och de tre sista sker när 
transkriberingen är genomförd. Faserna är; 

• Den intervjuade beskriver spontant sin livsvärld och handlingar under intervjun, 
• intervjupersonen upptäcker själv innebörder och nya förhållande, 
• intervjuaren koncentrerar och tolkar mening i det som sägs under intervjun, 
 
• den utskrivna intervjun tolkas av intervjuaren genom strukturering, klarläggning  
   och analysarbetet, 
• uppföljning kan ske med ny intervju där respondenten har möjlighet att kommentera 
 intervjuarens tolkningar och eventuellt utveckla sitt ursprungliga uttalande och 
• eventuellt kan även handlande innefattas. Intervjupersonen börjar handla utifrån de  
 nya insikter han/hon fått under intervjun. 

 
När det gäller narrativ analys finns det enligt Johannson (2005) en mängd olika sätt att 
analysera. Det vanligaste är dock att dessa sätt för narrativ analys blandas. 
 

• Helhetsperspektiv med fokus på innehåll 
 En individs hela livsberättelse används oftast och fokus ligger på innehåller. 

• Helhetsperspektiv med fokus på form 
En eller flera individers hela livsberättelser används med fokus på intrigen eller 
berättelsens struktur. 

• Del- innehåll 
Vid ett delperspektiv med fokus på innehållet, definierar man olika kategorier och lyfter 
fram vissa stycken eller yttranden och klassificeras och samlas inom dessa kategorier. 

• Del – form 
Vid ett delperspektiv med fokus på form studeras stilistiska eller lingvistiska 
karakteristika hos vissa definierade enheter i berättelsen. Till exempel kan det studeras 
vilken typ av metaforer berättaren använder. 

 
Eftersom vi valde att studera olika teman utifrån våra forskningsfrågor passade det oss bäst att 
främst använda ett Del – innehållsperspektiv vid vår narrativa analys. 
 
4.2 URVAL 
 
Vår avsikt med studien var att, utifrån ett elevperspektiv, undersöka hur elever som inte 
klarade de nationella proven i matematik i år fem talar, tänker och resonerar kring matematik 
och matematikundervisning. Avsikten var därför att intervjua just elever som inte klarat de 



  
  
  

 

nationella proven i år fem. Genom att kontakta Skolverket tog vi reda på att resultaten från de 
nationella proven är offentlig handling. 
 
Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval och genomföra intervjuerna var för sig, enskilt på de 
två skolor där vi själva arbetar, en år 7-9 skola samt ett gymnasium. Detta betyder att dessa 
elever gick i år fem åren 2003-2006. Skolorna ligger i varsin mindre ort i en medelstor 
kommun med cirka 13 000 invånare. Rektorerna kontaktades och vi fick deras godkännande 
efter att informerat dem om vår studie. Därefter kontaktade vi kommunens skolkontor och fick 
en lista över de elever som ej klarat de nationella proven i år fem i ämnet matematik för åren 
2003-2006. Listan innehöll 104 elever. Dessa år var det sammanlagt 787 elever i år fem som 
gjorde de nationella proven i ämnet matematik vilket betyder att cirka 13 % inte klarat provet. 
Vi bestämde oss för att intervjua 12 % av de 104 eleverna, vilket betydde 12 stycken. Vi 
beslutade även att genomföra två provintervjuer på den aktuella elevgruppen.  
 
Vi delade först upp eleverna i grupper om flickor och pojkar detta för att urvalet för vår 
undersökning skulle vara baserat på jämn könsfördelning. Vi genomförde sedan ett 
slumpmässigt urval genom att numrera eleverna och sedan dra sex flickor och sex pojkar. För 
att göra risken mindre att eleverna kände sig påverkade av oss som personer, bestämde vi oss 
för att inte intervjua elever vi själva undervisat/undervisade. När vi drog nummer med namn 
på elever vi haft/har kontakt med drog vi nya nummer, detta inträffade dock endast vid ett 
tillfälle. Vi började med att lotta två elever från listan till våra provintervjuer. Resultatet blev 
en flicka och en pojke, de kom från varsin skola. Eleverna blev tillfrågade och vi genomförs 
varsin provintervju. 
 
Efter provintervjuerna lottade vi tolv elever. Vårt nästa steg var att ringa de tolv eleverna, 
informera dem om vårt syfte och fråga dem om de vill ställa upp på en intervju. Tre av de 
elever vi tillfrågade valde att inte ställa upp på en intervju. Vi drog då tre nya nummer (elever) 
som vi tillfrågade, samtliga av dessa valde att genomföra intervjun. Urvalet blev sex elever 
som går i år 7-9 och sex elever som går i år 1 på gymnasiet. Tre pojkar och tre flickor som går 
i år 7-9 och detsamma i år 1 på gymnasiet.  
 
4.3 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE 
 
Vårt forskningsarbete genomförs under ett läsår. Vi använder Kvales (1997) stadier; 
tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Vi kommer att 
följa dessa sju stadier. 
 
Tematisering 
Tematisering syftar enligt Kvale (1997) på den teoretiska analysen av det tema som ska 
undersökas och formulering av forskningsfrågor.  
Efter vår teoretiska genomgång saknades studier om hur eleven själv tänker och resonerar. Vi 
hittade ingen forskning med ett elevperspektiv. Utifrån detta formulerade vi forskningsfrågor 
(se 3 SYFTE) och delade in intervjun i tre teman utifrån dessa frågor (se bilaga 2). 

• Begrepp (matematik och matematikundervisning) 
• Tala matematik 
• Känsla om matematik 

 
Planering 



  
  
  

 

För att undersöka hur elever samtalar och resonerar kring matematik valde vi att intervjua 12 
elever (se 4.2 URVAL).  Vi gjorde en samtalsguide som var baserad på våra tre teman (se 
bilaga 2). Eleverna fick efter provintervjun ge sina synpunkter på frågorna och hur intervjun 
genomfördes. Provintervjuerna resulterade i; 

• Reducering av intervjufrågor 
Båda respondenterna och vi upplevde att det var för många frågor vilket resulterade i 
att berättandet inte fick tillräckligt utrymme. 

• Omformulering av vissa frågor 
Vi märkte att vissa frågor var något otydliga och för detaljerade. Vi omformulerade 
några frågor samt gjorde dem mer övergripande för att främja berättandet i de 
kommande intervjuerna. 

• Val av tid och lokal 
Efter provintervjuerna uppmärksammade vi att valet av tid för intervjun, valet av           
lokal och intervjuns totala tid hade stor betydelse. Tidpunkten för själva intervjun var 
viktig. Det var viktigt att eleven själv fick välja en tid när han/hon kände att tiden 
fanns. När vi valde tidpunkten för intervjun kände sig båda våra provopponenter 
stressade, de missade lektiontid. Det var viktigt att intervjun var tidsbegränsad. 
Intervjun tenderade annars att ”flyta” ut och tappa fokus. Vi bestämde att varje intervju 
fick ta max 60 minuter. Efter våra provintervjuer förstod vi även att lokalen för 
intervjun var väldigt viktig. Vid våra provintervjuer befann vi oss i vanliga klassrum. 
Enligt våra respondenter var detta inte att föredra eftersom klassrummen kändes för 
stora och de fick en allt för stor ”känsla” av skola. Vi letade därför upp mindre 
samtalsrum på de båda skolorna som var mer neutrala och betydligt mer lämpade för 
våra intervjuer. Vi såg även till att bandspelarna fungerade som de skulle. Eftersom 
transkribering i sig innebär tolkning började vi att diskutera vad detta kunde innebära 
(se 4.6). Vi bestämde oss för hur transkriberingen skulle utföras samt vilken form den 
skulle ha (se utskrift). 

 
När vi gjort urvalet för våra 12 intervjuer (se 4.2) skickade vi ut vårt informationsbrev (bilaga 
1) till eleverna och deras vårdnadshavare. När vi fått skriftligt godkännande från både elev och 
vårdnadshavare bokade vi in en lämplig tid och plats med de elever som vi skulle träffa för en 
intervju. 
 
Intervjun 
Vi genomförde sex intervjuer var, sammanlagt 12 intervjuer. Vi började varje intervju med att 
kort repetera vilka vi är, vårt syfte med undersökningen, hur den skulle att gå till och frågade 
om respondenten hade några frågor. Vi spelade in intervjuerna på bandspelare samt gjorde 
anteckningar under intervjun för att få med till exempel mimik och gester. Efter inledningen 
fick varje elev berätta lite om sig själv och skolan, vilket var ett sätt att få dem slappna av och 
börja prata. Vi fortsatta att ställa frågor efter vår samtalsguide (se bilaga 2). Vi hade en låg 
grad av strukturering, vi började med första temat men var inte noga med att ställa frågorna i 
någon särskilt ordning, för att få flyt i elevernas berättande. Beroende på hur eleverna svarade 
ställde vi nästa fråga. Vi var noga med att inte själva prata för mycket utan vara aktiva 
lyssnare och ge eleverna samtalsutrymme. För att behålla vår narrativa ansats och försöka 
fånga elevernas berättelser använde vi följdfrågor som; Kan du berätta mer? Hur kändes det? 
Hur tänkte du då? Kan du förklara? Efter varje intervju antecknade vi även vilket 
helhetsintryck vi fått av intervjusituationen. 
 



  
  
  

 

Utskrift 
Vid utskriften förberedde vi, enligt Kvale (1997), intervjumaterialet för vidare analys genom 
att strukturera materialet och överföra talspråket till skriftspråk (transkribering). Vid 
transkriberingen har vi använt oss av det inspelade materialet samt de anteckningar som gjorts 
under intervjuerna. Vi transkriberade de intervjuer vi själva genomfört, sex intervjuer var. 
Transkriptionen skedde senast dagen efter intervjun och var ordagrann där även pauser, skratt, 
betoning m.m. skrevs ut. För att öka läsbarheten var dock transkriberingen till större delen i 
skriftspråk. Samtliga 12 elever fick läsa igenom transkriberingen av sin intervju för att se om 
vi uppfattat allt rätt. Detta medförde dock endast några få justeringar. Det handlade till 
exempel om att vi antecknat fel årskurs när en flicka bytte lärare. 
 
Analys 
Analysen genomförde vi till största delen tillsammans. Utifrån vårt syfte och våra 
forskningsfrågor har vi främst använt oss av ett Del – innehållsperspektiv där vi definierat 
vissa teman (se 4.1). Eftersom analysen börjar redan under intervjun, började vi med att gå 
igenom vårt strukturerade material tillsammans, all transkribering och alla anteckningar. Vi 
gjorde flera genomläsningar där vi upptäckte nyckelord och mönster. Efter all genomläsning 
gjorde vi en kartläggning av materialet. Detta gjorde vi genom att eliminera överflödigt 
material som upprepningar och urskilja det väsentliga genom att leta efter gemensamma 
nämnare i intervjuerna som kunde kopplas till vårt syfte. Vi använde oss av tre teman; 
begrepp, prata matematik och känsla av matematik (se bilaga 2). Alla delar systematiserades 
och klassificerades efter våra teman och nyckelord för att underlätta sammanställningen. 
 
Nästa steg var meningsanalysen där vi använde oss av en narrativ strukturering vilket betydde 
att vi organiserarde vår text tidsenligt och efter de teman vi valt att söka i elevernas 
berättelser. Vi gick återigen igenom det strukturerade materialet och strök under de nyckelord 
vi letade efter för att hitta en mening i texten. Nyckelord vi använde oss av var; matematik, 
lektion, prata, kompisar, lärare och känna. Vi använde även synonymer för dessa ord. För att 
till exempel studera temat om elevernas känsla av matematik strök vi i samtliga intervjuer 
under ordet ”känna” (inklusive synonymer och böjningar av ordet). Det visade sig att ordet 
”känna” användes frekvent av samtliga respondenter, särskilt i samband med begrepp som 
prov, underkänd och ensam. Nyckelordet ”kompisar” användes mer av flickorna än av 
pojkarna. 
 
Verifiering 
Genom hela arbetet har begreppen generaliserbarhet, validering och reliabilitet diskuterats (se 
4.5). 
 
Rapportering 
Vi har rapporterat de använda metoderna och resultatet av undersökningen. Vi har försökt 
rapportera våra 12 intervjuer i berättelser. Vi har även rapporterat resultatet genom att söka 
gemensamma nämnare i berättelserna som kan ge svar på våra forskningsfrågor. Vi har 
skyddat elevernas identitet genom att redan vid transkriberingen plockat bort deras namn och 
andra eventuella tydliga kopplingar som kan avslöja identiteten. 
 
4.4 FORSKNINGSETISKT STÄLLNINGSTAGANDE 
 



  
  
  

 

Det är av stor vikt enligt Kvale (1997) att etiska avgöranden aktualiseras under hela 
forskningsprocessen. Detta är något vi kontinuerligt diskuterat under hela vår undersökning. 
 
Vi var medvetna om att det kunde vara svårt att intervjua barn och ungdomar. När man 
intervjuar barn och ungdomar finns det enligt Doverborg och Pramling (2000) en risk att de 
ibland anstränger sig för att försöka lista ut vad den vuxne har tänkt sig för svar på en fråga. 
Den vanligaste anledningen till att de gör detta är för att de är vana att det i den traditionella 
skolan finns ett ”rätt” eller ”fel”. Vid intervjutillfället försökte vi därför undvika att påverka 
eleverna eller att det uppstod ett beroendeförhållande. För att minska risken för detta valde vi 
att intervjua elever vi tidigare aldrig kommit i kontakt med eftersom vi är verksamma vid de 
skolor där vi utfört intervjuerna. Det är dock svårt att avgöra om eleverna trots detta kände ett 
visst beroendeförhållande eftersom vi är lärare. Detta kan tänkas fått dem att till exempel 
utelämna detaljer eller inte vara helt sanningsenliga. Enligt Kvale (1997) ställs det stora krav 
på intervjuarens känslighet när det gäller hur långt hon eller han ska gå i sina frågor, eftersom 
intervjusituationen kan få de intervjuade att avslöja saker som de senare kommer att ångra. 
Vid ett antal tillfällen kände vi att våra respondenter inte berättade ”hela sanningen”, utan 
endast valda delar. Vi avstod från att fortsätta fråga, om ämnet ej var relevant för vår studie 
eller om det fanns en risk att elevens integritet skulle kränkas. 
 
Det finns fyra forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskapliga området 
som vi har tagit hänsyn till under hela vår studie. Dessa är; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet 
För att uppfylla informationskravet informerade vi elever och vårdnadshavare både muntligt 
och skriftligt om vår studie och hur resultatet skulle behandlas och bearbetas (bilaga 1). 
 

Samtyckeskravet 
För att uppfylla samtyckeskravet såg vi till att samtliga deltagare var väl medvetna om vad 
studien innehöll och vad det betyder att delta. Studien var helt frivillig och eleverna visste att 
de hade frihet att avbryta sitt deltagande (bilaga 1). Utifrån den information vi gav eleverna 
hade de möjlighet att ta ställning till om de vill delta i vår studie. Det visade sig att två elever 
valde att inte delta efter det första informationstillfället. Först efter skriftligt godkännande från 
både elev och vårdnadshavare startade vi våra intervjuer. Under intervjun betonade vi att de 
hade frihet att avstå från att svara på våra frågor. 
 
Konfidentialitetskravet 
Vilket innebär att respondentens identitet ska vara säkrad. Vi valde att ringa de elever vi 
slumpmässig valt ut och enskilt informera dem om vår studie. Vi valde att ringa dem istället 
för att söka upp dem eftersom det ökade anonymiteten för eleverna. Samtliga respondenter i 
vår studie är anonyma. Då en intervju skrivs ut kan detta medföra en del etiska problem. Våra 
respondenter blev lovade anonymitet och att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Därför 
valde vi att redan vid utskriften dölja intervjupersonens identitet och tydliga kopplingar som 
kunde avslöja identiteten. I resultatet undviker vi att lyfta fram varje enskild elev för att 
skydda deras identitet, det framgår inte heller vilka elever som deltagit i studien. Efter att vår 
studie är publicerad vid Högskolan i Kalmar kommer vi att förstöra de inspelade intervjuerna 
och annat material som användes under studien för att skydda elevernas integritet och 
anonymitet. 



  
  
  

 

 
Nyttjandekravet 
Resultatet från vår studie kommer att publiceras vid Högskolan i Kalmar. De respondenter och 
de skolor som deltagit i studien kommer att få ett exemplar var av den färdiga uppsatsen. 
 
4.5 VERIFIERING 
 
Vid en narrativ studie och analys som vi gjort handlar det om tolkning. Johansson (2005) 
poängterar svårigheten med att värdera en tolkning. Kvale (1997) tar dock upp hur begreppen 
generaliserbarhet, validering och reliabilitet kan användas vid en kvalitativ forskningsintervju. 
Verifiering är enligt Kvale (1997) inte något som sker i ett visst stadium i forskningsprocessen 
utan bör genomsyra hela processen. Vi har under hela arbetets gång aktualiserat följande 
begrepp; 
 
 
Generaliserbarhet 
Kvale (1997) menar att en kvalitativ studie inte kan ge någon generaliserbarhet. Vidare skriver 
han för att kunna göra en statistisk generalisering krävs det till exempel att 
undersökningspersonerna har valts ut slumpmässigt och att resultaten kvantifieras. Eleverna i 
vår studie valdes först ut efter vissa kriterier vilket gör att urvalet inte var helt igenom 
slumpmässigt. Även om vårt resultat inte är representativa för hela befolkningen kan det ge 
värdefulla kunskaper om hur elever tänker och resonerar kring matematik och 
matematikundervisning. 
 
Reliabilitet 
God reliabilitet eller tillförlitlighet innebär enligt Patel och Davidsson (2003) att vi genomfört 
undersökningen på ett tillförlitligt sätt, hur väl motstår resultatet slumpens inflytande. Enligt 
Kvale (1997) påverkas reliabiliteten i kvalitativa studier genom hur vi som intervjuare har 
utfört intervjun, hanterat utskrifterna samt analyserat materialet. 
Intervjun - Vid intervjun har vi medvetet försökt undvika ledande frågor. 
Utskrifterna - Enligt Kvale (1997) är det viktigt att den som transkriberar har samma typ av 
utbildning och liknande erfarenheter som intervjuaren. I vår undersökning har vi både 
genomfört och transkriberat intervjuerna själva. Vi gjorde kategoriseringen av 
respondenternas svar tillsammans, för att undvika att vi tolkade svaren på olika sätt. 
Analysen - För att undvika skillnader i tolkningen har vi genomfört den största delen av 
analysen tillsammans, den som påbörjats efter intervjuerna.  
 
Tanken är att en annan forskare ska kunna göra om samma studie och få samma resultat. I vår 
studie skulle resultatet troligtvis inte bli exakt samma eftersom respondenterna skulle kunna 
ändra eller utveckla sina svar med tiden. Men utifrån studiens syfte, forskningsfrågor och 
intervjufrågor borde svaren ändå bli likvärdiga. Reliabiliteten vid intervjuer kan störas 
beroende på att alla inte blivit intervjuade under samma dag och under samma yttre 
omständigheter. Eftersom eleverna vi intervjuade inte var kända för varandra fanns det ingen 
möjlighet för dem att prata med varandra och påverkas av varandras åsikter och synpunkter. 
Utifrån detta anser vi att det finns reliabilitet i vår studie. 
 
Validitet 
Enligt Kvale (1997) handlar validitet om i vilken utsträckning en metod undersöker det den 



  
  
  

 

avser att undersöka. Vi har diskuterat validering i samtliga stadier i genomförandet. 
 
Vi kopplade teorin till våra forskningsfrågor. Vår teoretiska bakgrund är gjort utifrån att ge en 
god förståelse och förkunskap till våra forskningsfrågor. Genom att göra en genomtänkt och 
utförlig planering av metod, instrument och undersökning utifrån vårt syfte anser vi att vi 
undersöker det vi avser undersöka. Respondenterna fick innan intervjun information om hur 
intervjusituationen skulle gå till och de kunde då ta ställning till om de ville delta i studien 
eller ej. För att säkra validiteten skapade vi intervjufrågorna utifrån vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. Vi utformade samtalsguiden (se bilaga 2) på ett sätt som gjorde att 
intervjupersonerna kunde berätta om sina upplevelser. Vi ställde öppna frågor som gav 
utrymme för förklaringar och följdfrågor. Detta gjorde att risken för missuppfattningar och 
felaktiga svar minimeras. Vi har undvikt ledande frågor för att inte påverka resultatet som 
enligt Kvale (1997) är viktigt. Även när det gäller validiteten är det viktigt att den som 
transkriberar har samma typ av utbildning och liknande erfarenheter som intervjuaren. I vår 
undersökning har vi både genomfört och transkriberat intervjuerna själva. Transkriberingen 
har därefter granskats och korrigerats av samtliga respondenter vilket har höjt validiteten. För 
att ytterligare öka trovärdigheten i undersökningen har resultaten som framkommit illustrerats 
med hjälp av citat från intervjupersonerna. Utifrån ovanstående förklaringar anser vi att 
validiteten är god. 
 
4.6 FELKÄLLOR 
 
För att minska risken att eleverna påverkas av oss som personer valde vi att intervjua elever 
som vi inte känner eller har någon kontakt med. Genom att intervjua inte tidigare kända elever 
anser vi att risken för ett beroendeförhållande minskat och gör att eleverna gett oss mer 
uppriktiga svar. En risk är dock att de trots detta påverkas av oss som yrkesgrupp. Vi har 
tidigare nämnt att det finns svårigheter med att intervjua barn och ungdomar enligt Doverborg 
och Pramling (2000). De poängterar att det finns en risk att barnet/ungdomen känner sig 
stressad över att blir intervjuad av en lärare. Risken kan vara att barnet/ungdomen försöker 
svara som han/hon tror att läraren förväntar sig. Detta gör att en möjlig felkälla i vår studie är 
att respondenterna påverkats av oss eller inte gett oss uppriktiga svar. 
 
Vid en narrativ studie handlar det som Johannson (2005) skriver om tolkning. En möjlig 
felkälla skulle kunna vara att vi vid analysen tolkat respondenternas svar olika. För att minska 
risken för detta har vi valt att göra den största delen av analysen tillsammans. Analysen börjar 
dock enligt Kvale (1997) redan under intervjun. Eftersom vi genomfört intervjuerna och 
transkriberingen var för sig går det dock inte att helt bortse från risken att vi tolkat olika. 
 



  
  
  

 

5. RESULTAT 
 
Vi har samtalat med sex flickor och sex pojkar där sex elever går i år 7-9 och sex elever i år 1 
på gymnasiet om deras tankar kring matematik och matematikundervisning. Vi har valt att 
dels presentera resultatet utifrån de 12 berättelse vi fått under våra samtal och dels efter våra 
forskningsfrågor som är; 
 

• Hur talar och resonerar elever kring matematik och matematikundervisning? 
• Kan vi ur deras resonemang urskilja deras självförtroende och vad som påverkat deras 

uppfattning om matematik? 
• Går det att urskilja någon skillnad mellan flickor och pojkars sätt att resonera? 

 
12 berättelser 
Under våra samtal har eleverna delgett oss sina tankar kring matematik och 
matematikundervisning. Vid de inledande frågorna när eleverna själva fick berätta visade det 
sig att de flesta eleverna pratade positivt om skolan de gick i och att de oftast trivdes bra i 
skolan. Vid våra samtal var de flesta eleverna väldigt öppna och berättade gärna. Det visade 
sig finnas en tämligen stor skillnad i hur de yngre respektive de äldre eleverna tänker och 
resonerar. Det var framförallt de något yngre eleverna som pratade mindre och till dem fick vi 
också ställa fler följdfrågor för att föra samtalet vidare. De äldre eleverna tenderade att vara 
mer utförliga i sina svar och dessutom själva ställa en del frågor som handlade om att försäkra 
sig om att de förstått frågorna. De yngre eleverna hade enklare att glida ifrån ämnet och börja 
prata om annat. De pratade gärna om till exempel sina intressen, kompisar och sin familj. När 
vi väl kommit ifrån ämnet var det även svårare att få de yngre eleverna att åter fokusera på den 
aktuella frågan. De äldre eleverna tenderade istället att själva ta sig tillbaka till frågan och föra 
samtalet vidare. Flickorna pratade mer om misslyckanden än vad pojkarna gjorde. Fem av de 
tolv eleverna pratar mycket mer om misslyckande än de övriga, fyra av dessa är flickor. 
 
5.1 HUR TALAR OCH RESONERAR ELEVER KRING MATEMATIK OCH 
MATEMATIKUNDERVISNING? 
 
Nedan kommer vi att presentera hur eleverna i våra samtal talade och resonerade kring 
matematik och matematikundervisning. Vi har valt att presentera resultatet utifrån vår 
samtalsguide (se bilaga 2). 
 
Begreppet matematik 
När eleverna hör ordet matematik upplever de allra flesta ordet som ett negativt laddat ord. De 
utrycker det med ord som; ”usch, fy, blä, jobbigt” o.s.v. Någon elev säger; ”jag får ont i 

magen” och ”jag tänker på att alltid få IG”. Eleverna som upplever ordet matematik negativt 
förstärker det med att till exempel rynka på näsan, fnysa, skaka på huvudet och räcka ut 
tungan. Tre av eleverna uttrycker sig dock positivt när de hör ordet matematik. Av dessa tre 
framkommer det att matematik är roligt och något de ser fram emot, de är alla flickor.  
 
Eleverna tänker även på siffror, linjer, bokstäver blandat med rutor, cirklar och andra former. 
Samtliga elever nämner något om skolan och matematiklektioner när de hör ordet matematik. 
Här talar även de flesta om något som är fysiskt för dem; böcker, lokaler, lärare o.s.v. 
 



  
  
  

 

En flicka säger; ”Jag ser min mattebok framför mig. Den är ganska snygg, blå. 

Jag tänker även på alla miniräknare som finns i klassrummet och att man inte får glömma 

boken hemma”. 

En pojke säger; ”Då tänker jag direkt på skolan och det lilla grupprum jag 

brukar sitta i när jag har matte. Det är bra att sitta där, nackdelen är att det kan ta tid innan 

läraren kommer och hjälper mig”. 

 
När träffade du på matematik första gången? 
Matematik anser hälften av eleverna att de mötte för första gången då de började skolan. De 
berättar till exempel om hur de fick sina första matematikböcker med många färgglada bilder 
och om hur se fick räkna med låtsas-pengar. Någon av eleverna berättar att de mötte 
matematik första gången då ett äldre syskon började skolan. Syskonet tog med sig sina 
skrivhäften hem där man skulle skriva olika siffror, klippa ur ett visst antal saker i en tidning 
och eleven berättar hur spännande det då verkade vara med matematik. En elev berättar om 
sitt första matematikminne som var när eleven och kompisarna började dela på saker de fått. 
 

En flicka säger; ”Jag minns hur jag och mina kompisar var noga med att dela 

upp godis rättvist, ibland fick vi till och med dela på godisbitar för att det skulle blir rätt”. 
 
Vad är nyttan med matematik? 
Eleverna upplever att de har nytta av matematiken utanför skolan. Det går att urskilja en 
skillnad mellan de yngre och de äldre eleverna. De äldre eleverna talar om att matematiken är 
ett måste i det kommande yrkeslivet och det är därför viktigt för dem. Samtliga av de äldre 
eleverna talar även om att matematiken är viktig på fritiden och att de har stor nytta av den i 
många samanhang. På fritiden säger sig de äldre eleverna använda matematiken i situationer 
när de till exempel handlar, arbetar, tjänar pengar och använder datorer.  
 

En pojke säger; ”För mig är det viktigt att kunna matematik när jag mekar med 

mina bilar. Jag sparar mycket pengar på att jämföra priser och kvaliteter”. 

 

En pojke säger; ”En gång när jag skulle göra bullar hällde jag i 1 dl salt istället 

för 1 msk, det blev inte gott. Då hade jag haft nytta av att kunna mer matematik, jag är dålig 

på mått”. 

 

En flicka säger; ”Jag vill bli undersköterska och då måste jag kunna matematik, 

jag kan ju inte mäta fel. Jag läste om en sjuksköterska som gav ett litet barn för mycket 

medicin, så att barnet dog, tänk vad hemskt! Nä, jag kommer att plugga och plugga”. 

 
De yngre elevernas berättelser återspeglar inte nyttan i matematiken på samma sätt som de 
äldre elevernas berättelser gör. Två av de yngre eleverna och då endast pojkar säger att de inte 
tycker att det inte finns någon större nytta med att ha matematik i skolan. De återger; 
 

En pojke; ”Vi har alldeles för mycket matematik i skolan! Jag kan räkna plus 

och minus, mer behövs ju inte. Jag hade kunnat sluta med matte när jag gick i sexan”. 

 

En pojke; ”Allt jag behöver kunna egentligen är ju att lägga till, dra ifrån och 

dela siffror. Allt det andra behövs inte, dessutom har jag miniräknare och den använder jag 

när jag ”gångar” saker”. 



  
  
  

 

 

Dessa båda pojkar ger oss också olika berättelser om hur andra de känner inte haft någon nytta 
av matematiken i skolan och om hur dessa personer idag har bra arbeten. När de berättar dessa 
händelser blir båda pojkarna ganska bestämda i rösten och de betonar starkare. Den ena 
pojken berättar om sin storebror som har ett jättebra arbete utan att ha haft godkänt i 
matematik när han gick ur grundskolan. Han berättar vidare att hans bror ofta brukar säga ”det 

man gör i skolan är inte viktigt, det är det man gör efter skolan som räknas”. Den andra 
pojken återger sin pappas skolgång och hur pappan idag tjänar mycket pengar utan att klarat 
matematiken i skolan. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det endast är några enstaka som inte ser någon nytta 
med matematiken och att de flesta ser stor nytt med matematiken och att den är viktig för 
deras framtid. De äldre eleverna ser dock mer nytta med matematiken överlag än vad de yngre 
eleverna gör. 
 
Strategier som används 
Alla elever vi pratade med associerar direkt till skolan och matematikundervisning när vi 
samtalar om strategier som används när man inte förstår matematik. Samtliga elever säger att 
det första de gör när de inte förstår matematik är att fråga sin lärare. Finns inte läraren 
tillhands frågar de en kompis. Flera elever anger också att de ibland hoppar över uppgifter för 
att återgå till dem när de kan få hjälp eller har lärt sig mer. En elev försöker att ta mer hjälp av 
matematikboken och den hjälp som finns där i. De säger; 
 

En pojke säger; ”Det är inte alltid jag förstår vad som står i boken. Jag frågar 

läraren, om hon har tid, annars frågar jag min kompis som är superbra på matematik. Jag 

önskar att jag var lika duktig som han är.”. 

 

En flicka säger; ”Jag försöker att titta på faktarutorna för att se hur talen ska 

lösas”. 

 
Många av eleverna berättar också att de brukar ta till hjälpmedel när de fastar på en uppgift. 
De använder sig till exempel av miniräknare, fingrarna, måttband, tärningar och pengar. 
Samtidigt uttrycker ett antal elever att det är ”töntigt eller löjligt” att räkna med andra 
hjälpmedel än miniräknaren. Två elever berättar att läraren vill att de använder datorn men att 
de båda inte vill. En av eleverna berättar hur lärare tjatar om att eleven ska använda ett 
program på datorn. Eleven berättar dock väldigt tydligt med yviga gester hur pinsamt det 
skulle vara att vara ensam i klassrummet om att ha en dator. 
 
När kan du lära dig matematik? 
Samtliga elever tar upp olika företeelser som har med inlärningssituationen att göra. De 
återger att det finns många faktorer som påverkar inlärningssituationen negativt. Flera elever 
uttrycker att undervisningsgrupperna är stora och de vill ha mer enskild tid med läraren.  De 
vill också sitta mer ensamma och arbeta i till exempel ett grupprum. Åtta av 12 elever går till 
specialpedagogen. De flesta av dessa elever upplever dock att de inte lär sig mer där, eftersom 
även den gruppen är för stor. 
 

En pojke säger; ”Jag kan inte tänka när jag är där. Eleverna där är ännu mer 

stökiga och pratiga än i klassrummet”. 



  
  
  

 

 
Vidare berättar två elever om hur viktigt det är vem man sitter bredvid i klassrummet. I dessa 
fall handlar det om att inte sitta bredvid någon som pratar för mycket. Två pojkar pratar också 
om att det finns för mycket annat i klassrummet att titta på. En av dem berättar om hur det 
hänger elevarbeten i klassrummet och att han inte kan låta bli att läsa på dem istället för att 
räkna matematik. Den andra pojken tycker att det finns för mycket utanför fönstret som stör. 
Han berättar om hur han brukar sitta och titta på alla som går förbi och ibland kan han inte låta 
bli att påkalla deras uppmärksamhet. En annan elev berättar om hur eleven fick egen tid med 
läraren för att lära sig det eleven hade svårt för och att det var väldigt lärorikt. Eleven säger; 

En flicka säger; ”Jag och matteläraren har ensamma övat extra på att skriva tal 

som står med bokstäver till siffror, det har jag svårt med. Det har varit jättebra.” 

 
Talar matematik 
Samtliga eleverna berättar att de sällan talar om matematik utanför skolan. Alla elever säger 
att de endast pratar om matematik i skolan. De berättar om hur de frågar sin lärare om hjälp 
vid enstaka tal, men att de sällan pratar med någon annan vuxen om matematik. De flesta 
eleverna säger sig inte prata med sina föräldrar om matematik eftersom de anser att 
föräldrarna inte kan eller inte har tid att hjälpa dem.  
 

En flicka säger; ”Jag frågar inte min mamma eftersom hon inte förklarar på 

samma sätt som min lärare. Jag blir bara förvirrad när de förklarar på så olika sätt. Jag vet 

en gång när mamma visat mig på ett sätt och min lärare sedan frågade hur jag kunde tänka 

så, det blev bara pinsamt”. 

 

En pojke säger; ”Mina föräldrar har inte tid att hjälpa mig, jag tror inte att de 

kan heller. Mamma säger att jag är dålig i matte eftersom hon också är det”. 

 

Tre av eleverna säger att de får hjälp av sina föräldrar eller ett äldre syskon med matematiken 
och att de vid dessa tillfällen samtalar om ämnet. En elev berättar vidare om hur pappan i 
familjen brukar prata matematik när de är i affären.  
 

En pojke säger; ”Pappa brukar fråga mig till exempel hur mycket ett par byxor 

kostar när det är 50 % rea. Vi brukar diskutera fram och tillbaka tills jag får det rätt”. 

 
Samtliga elever berättar också att de ofta frågar en kompis när de inte förstår. Två elever 
berättar också att de medvetet väljer att sitta bredvid någon som de vet är duktig i matematik. 
 
Andra elever som inte klarade de nationella proven i matematik 
Alla elever berättar att de känner andra som inte heller klarade proven i matematik. Eleverna 
berättar dock att de inte pratar mycket om detta med varandra. Det upplevs som generande att 
inte ha klarat de nationella proven. Flera elever berättar att de pratat med sina kompisar om  
att proven var alldeles för svåra och att de inte kände sig redo att göra dem. De har även 
diskuterat att proven inte skulle göras vid en bestämd tidpunkt utan när eleven känner sig 
mogen att göra provet.  
 

En pojke säger; ”Jag tycker inte att man ska behöva göra provet i femman om 

man vet att man inte fixar det, då är det ju bättre att vänta till sexan. Tvingas man att göra 

provet blir man ju bara ledsen när man misslyckas, eller hur?”.  



  
  
  

 

 

Flera elever uppger att de tycker det är synd att man inte får chansen att göra om dessa prov.  
 

En flicka säger; ”Det är konstigt att man bara har en chans när det gäller de 

nationella proven, det är liksom kört om man inte klarar dem. Det var jättestressande”. 

 
 



  
  
  

 

Råd till yngre kompisar 
De flesta av eleverna vi samtalade med skulle ge rådet att plugga mer på matematiken och att 
inte ge upp. Flera elever verkade både något förvånade över frågan men samtidig glada över 
att bli tillfrågade. Någon elev uttryckte att det var en kul fråga som eleven aldrig tänkt på. 
 

En flicka säger; ”Har man svårt med något måste man ju plugga mer än sina 

kompisar för att klara samma saker, det bara är så”. 

 

En pojke säger; ”Ge inte upp, utan försök plugga extra mycket på 

multiplikationstabellen om det är det som är problemet”. 

 

En flicka säger; ”Försök att inte tänka framåt för mycket, utan lär dig grunden i 

det som du håller på med”. Tänk efter och reflektera över vad du gör så att du kommer ihåg 

det till nästa gång”. 

 

Några av eleverna anser också att det gäller att våga fråga då du inte förstår. Samtliga av dessa 
elever berättar att de ofta väljer att låtsas förstå för att inte verka dumma. 
 

En flicka säger; ”Det är pinsamt att säga att man inte förstår, speciellt när 

läraren frågar inför hela klassen om alla förstått”. 

 

En flicka säger; ”Jag brukar säga att jag förstår, sedan läser och läser jag till 

jag förhoppningsvis förstår på riktigt”. 

 

En pojke säger; ”Jag har blivit mycket bättre på att säga till när jag inte förstår, 

det går bättre sedan jag började erkänna för läraren att jag inte förstår”. 

 

Kan matematik vara roligt? 
Nästan alla elever tycker att matematik är roligt när de förstår och lyckas med matematiken. 
De berättar om olika händelser som fått dem att tycka om matematik. När de berättar om detta 
blir eleverna extra glada, pratar extra fort och gestikulerar mer. Flera elever ger oss exempel 
på hur glada de blivit när de klarat ett prov och hur detta verkligen gladde dem. Två elever 
berättar också om situationer i vardagen när de hjälpt andra med matematik och hur rolig det 
var.  
 

En flicka säger; ”Förra veckan när jag var och handlade såg jag en liten unge 

som försökte räkna ut hur många klubbor han kunde köpa. Han var helt ute och cyklade, så 

jag hjälpte honom. Det kändes faktiskt jättekul att jag kunde hjälpa någon annan för en gång 

skull”. 

 

En pojke säger; ”Min mamma är kass på matte. Ibland frågor hon mig när vi är 

någonstans, det är kul”. 

 

Några elever berättar också om hur de tyckte matematik var rolig när de var yngre. De berättar 
att de upplevde matematiken som kul när de börjat skolan men att de ganska snart började 
tycka att matematik var svårt och då försvann också det roliga med matematiken.  
 



  
  
  

 

En pojke säger; ”Jag minns att i ettan var matteboken enkel och med mycket 

bilder. Jag gillar bilder! Det var lättare att räkna när det fanns bilder på till exempel frukter. 

Jag tror det redan var i slutet av ettan som jag började att inte förstå längre. Helt plötsligt 

räckte det inte med att räkna frukter… sedan dess har jag nog legat efter hela tiden”. 

 

Flera elever berättar också för oss om hur nya moment som ska läras in ofta är svåra och 
jobbiga till en början men att det blir roligare när de lärt sig momentet. Många elever berättar 
här att det känns viktigt för dem att få tid att lära sig det nya momentet ordentligt. Fem av sex 
elever i år 7-9 tycker att det är roligt att få delta i olika ”matte-lekar” på matematiklektionerna 
och att de lär sig bra på det. Att samtala kring gruppuppgifter tyckte också en elev i år 7-9 var 
kul. Några elever berättar om hur läraren och materialet påverkar om matematik är roligt eller 
ej. De säger att läraren måste engagera sig och göra matematiken rolig och ge dem 
matematikböcker som är roliga. 
 

En pojke säger; ”Matematiken blev roligare då jag fick en ny lärare som 

blandade olika sätt. Det blev inte bara mekanisk räkning som jag tycker är så tråkigt. Det var 

då jag började intressera mig för matematik och insåg att jag behöver lära mig det”. 

 

Två elever uttrycker dock inte alls att matematik kan vara rolig. De berättar för oss att de 
upplever matematiken som tråkig eftersom de oftast arbetar själva och får ”sitta och glo i 

boken”. Båda eleverna suckar och skakar mycket på huvudet när de berättar om hur tråkigt det 
är med matematik.  
 

En pojke säger; ”Matematik är aldrig roligt! Jag har aldrig någonsin haft roligt 

när jag räknat matte, jag hatar det!” 
 

En pojke säger; ”Jag hade gärna sluppit att ha matte, det är verkligen det 

tråkigaste som finns”. 

 

Varför är det svårt med matematik? 
På frågan om eleven har någon uppfattning om varför de har svårt med matematik berättar 
flertalet av eleverna att de sällan förstår vad läraren säger. 
 

En pojke säger; ”För mig känns det som om läraren pratar japanska, jag 

förstår nästan aldrig vad hon säger. Varför måste man använda så krångliga ord när man 

räknar? När jag inte förstår brukar jag sluta lyssna, det är ganska ofta”. 

 

En pojke säger; ”Det ska alltid vara så tyst i klassrummet när man har 

matematik, det gillar jag inte. Jag skulle hellre vilja lösa en del uppgifter muntligt. Jag fick 

göra ett prov muntligt en gång, jag klarade det!”. 

 

Flera elever uppger som orsak att de alltid haft svårt med matematiken och att ”det bara är 

så”.  Brist på intresse nämns också som en anledning till att de upplever matematiken som 
svår. 
 

En pojke säger; ”Jag har alltid haft svårt för matematik. Det är nog inget man 

kan göra åt, vissa människor har svårt för matematik”. 

 



  
  
  

 

En flicka säger; ”Det var svårt redan från ettan, jag ville inte lära mig, hade 

inget intresse”. 

 
 

5.2 GÅR DET ATT URSKILJA SJÄLVFÖRTROENDE OCH VAD SOM PÅVERKAT 
ELEVERNAS UPPFATTNING? 
 
När eleverna berättar använder de sällan ordet självförtroende. Eleverna använder dock andra 
begrepp och uttryck som gör att det går att urskilja tre faktorer som påverkar deras 
självförtroende. Dessa är; 
 
Läraren 
Samtliga eleverna anser att läraren är väldigt viktig. De tycker att det är viktigt att läraren 
förstår dem och kan förklara på flera olika sätt. Det framkommer även att lärarens 
förkunskaper om den enskilde eleven är viktig. Flera elever berättar om att lärare ofta utgår 
från att de kan mer än de i verkligheten gör. Eleverna talar vidare om att detta får dem att 
känna sig ännu sämre i matematik, när de hela tiden måste fråga. Eleverna önskar också att få 
vara mer delaktiga i beslut som rör dem. 
 

En flicka säger; ”På första lektionen skulle vi repetera något som hette median 

eller något sånt. Alla verkade fatta vad han menade, jag satt där själv som en idiot”. 

 
En pojke säger; ”Det hade varit bra om vi elever fått bestämma lite mer. Det 

hade varit bra om vi själva fått bestämma när vi skulle göra prov och vem vi skulle sitta 

bredvid”. 

 

Prov/tester 
Många elever berättar om att det är jobbigt att inte klara tester och prov. När eleverna pratar 
om detta tenderar de att uttrycka det extra genom att rycka på axlarna, skaka på huvudet och 
sucka. Vi får höra många berättelser som tar upp händelser där eleverna misslyckats på prov 
och att de upplever detta som jobbigt. Flera av eleverna återspeglar en uppgivenhet när de 
pratar om prov och tester.  
 

En flicka säger; ”Det är trist att aldrig klara ett prov, faktiskt nästan jobbigt”. 

 

En flicka säger; ”Jag pluggar inte på prov längre, det känns bättre efteråt 

eftersom jag vet att jag ändå inte kommer att klara dem. Jag har pluggat och kuggar känns 

det ännu värre. Jag får bara IG i alla fall”.  

 

Andra elever 
Flera elever säger att de känner sig sämre på matematik eftersom de upplever att de är 
ensamma om att uppfatta matematiken som svår. Eleverna återger berättelser om hur de även 
inför kamrater låtsas förstå matematik eftersom det annars känns ensamt och pinsamt. Många 
elever använder här just ordet ”ensam”.   
 

En flicka säger; ”Mina klasskompisar lär sig alltid hur man ska göra, men inte 

jag. Det får mig alltid att känna mig superkass”. 

 



  
  
  

 

En flicka säger; ”Eftersom det bara är jag i min klass som har svårt med matte 

känns det pinsamt att fråga. Jag vill ju inte vara ensam om att inte fatta. Eftersom jag inte 

vågar fråga gör det ju att jag blir ännu sämre, eller hur?” 

 
 
5.3 SKILLNAD MELLAN FLICKORS OCH POJKARS SÄTT ATT RESONERA? 
 
Vi har samtalat med sex flickor och sex pojkar. Flickorna tenderar att prata något mer än 
pojkarna och gestikulerar mycket mer. Flera av flickorna söker även bekräftelse på att de 
förstått frågan rätt, endast två pojkar gör detsamma. 
 
Det finns vissa likheter och skillnader som man kan se hos flickorna. Samtliga flickor pratar 
mer under samtalets slutskede än i början av samtalet. De väljer också ofta att prata om andra 
personer än sig själva i sina berättelser. En skillnad är att de tjejer som kommer från 
gymnasiet talar mer positivt om matematik och är mycket mer benägna att prata om framtiden. 
 
Det går att urskilja två områden där flickor och pojkar resonerar på olika sätt; hur prov/tester 
samt kompisar påverkar dem.   
 
Prov/tester 
Utifrån elevernas berättelser kan man se att flickorna visar att de påverkas mer än pojkarna av 
att inte bli godkända på prov. Flickorna upplever ett misslyckat prov som något väldigt 
negativt. De förstärker sitt berättande med mycket gester och betonar negativa ord som 
”ledsen, kass, hopplös” mer. Tjejerna uttrycker; 
 

”När jag misslyckats på ett prov och det händer ofta… Jag blir väldigt deppig 

och ledsen, flera dagar blir förstörda, jag känner mig hopplös”.  

 

”Prov får mig alltid att känna mig kass och värdelös. Jag brukar hålla mig till 

jag kommer hem sedan blir jag ledsen när jag kommer hem, ibland gråter jag också. När jag 

känner mig så där blir jag ledsen för annat också, hela livet känns liksom trist”. 

 

Genom pojkarnas berättelser verkar de inte reagera som flickorna gör vid misslyckanden. De 
säger; 
 

”Ah, det är väl bara att göra om provet”. 

 

”Det struntar jag i, jag har misslyckats på så många prov att jag vant mig”. 

 

”Jag brukar plugga mer till nästa prov, klarar jag det inte då få jag väl läsa 

ännu mer. Jag blir aldrig ledsen för att jag inte klarat ett prov som en del tjejer blir. Några 

tjejer i min klass lipar ibland, det är lite fånigt”. 

 

Kompisar 
Flickorna har större tendens att påverkas av sina vänners resultat. Fem av sex tjejer berättar 
något om att de känner sig misslyckade om de inte klarar ett prov lika bra som sina vänner.  
De utrycker sig; 
 



  
  
  

 

”Det värsta är när kompisarna klarar sig och inte jag. Det är tråkigt med alla 

kommentarer, även om de är snälla som; det går bättre nästa gång”. 

 
”Ibland känns det som jag är den enda i världen som inte klarar proven, alla 

andra i klassen gör det. Då känner jag mig helt värdelös och ensam om att vara sämst”. 

 

5.4 SAMMANFATTNING 
 
Eleverna tänker på ordet matematik som något negativt. De anser att man har stor nytta av 
matematiken i vardagslivet och då i många olika situationer. Eleverna tycker att det är extra 
tråkigt med matematik då det är något nytt moment som ska läras in, vilket upplevs extra 
svårt. Att prata om matematik gör eleverna endast med matematikläraren och eleverna pratar 
sällan eller inte alls med andra elever. Anledningen till att elever som inte klarat de nationella 
proven i matematik inte pratar med andra elever om detta, är att man upplever det som 
pinsamt att misslyckas. 
 
Det matematiska språket är för dessa elever svårt att förstå, för eleven är det som om läraren 
talar ”japanska”.  Samtliga elever säger att det första de gör när de inte förstår är att fråga sin 
lärare, sedan en kompis. Ibland hoppar eleverna över matematikuppgifter för att återgå till 
dem när de kan få hjälp eller har lärt sig mer. Rådet som ges till yngre kompisar är att öva 
mycket på matematiken. Eleverna har upplevt att undervisningsgrupperna har varit för stora 
och att läraren inte hann med dem, samt haft för dåliga förkunskaper om den enskilde eleven.  
Eleverna önskar att få vara mer delaktiga i beslut. När det gäller skillnaden mellan flickor och 
pojkar kan man urskilja två faktorer som skiljer flickorna och pojkarna åt. Flickor påverkas 
mer av misslyckanden och vad kompisarna tycker än vad pojkar gör. Det går även att se tre 
faktorer som påverkar elevernas självförtroende; lärare, prov/tester och andra elever. 
 



  
  
  

 

6 DISKUSSION 
 
Samtalen med eleverna genomfördes enskilt, trots detta tenderade eleverna att svara likartat på 
många av våra frågor, vilket förvånar oss. Efter att vi samtalat var för sig med de första sex 
eleverna fick vi inte fram många ”nya” svar, svaren vi fick var väldigt lika varandra. Däremot 
visade det sig att elevernas svar skiljde sig beroende på ålder. Eleverna som gick på gymnasiet 
utvecklade sina svar mer och svarade mer utförligt om man jämför med eleverna som går i år 
7-9. Vi tror att det beror på att eleverna är mer mogna i gymnasiet och har kommit till insikt 
varför de har svårigheter, samt har lite mer tankar kring ämnet. De som är lite yngre har svårt 
att koppla ihop ämnena utan ser matematik som ett ämne, svenska som ett och kan inte se 
någon sammanbindning mellan dem. 
 
6.1 HUR TALAR OCH RESONERAR ELEVER 
 
Flera av eleverna vi samtalat med ser på ordet matematik som ett negativt laddat ord. 
Majoriteten av eleverna i studien fick aldrig det där flytet som är så oerhört viktigt, för att det 
inte ska låsa sig och svårigheterna har sedan hängt med. En elev uttrycker: ”jag får bara IG i 

alla fall”, vilket visar på att självförtroendet då det gäller matematik är dåligt. Det är inte 
konstigt att en elev som upplevt att varje lektion med matematik sedan år 1 varit jobbig och 
trots ihärdiga försök i åratal inte kommer vidare börjar ge upp. Det är då också vanligt att 
eleven upplever matematik som något negativt. Adler och Malmer (1996) skriver att det är lätt 
att se att elever som redan från skolstarten inte får något flyt i räknandet ofta tappar intresset 
och motivationen och det påverkar självförtroendet i ämnet. Genom de berättelser vi fått av 
eleverna kan vi se att första mötet med matematiken är viktigt för elevernas självförtroende. 
Om eleverna redan från början ständigt misslyckas med matematiken är det inte kostigt att 
lusten att lära ämnet försvinner allt mer. Även när eleverna blir äldre är ständiga 
misslyckanden naturligtvis ingenting som främjar självförtroendet. Vikten av att eleverna får 
arbeta i sin egen takt och med uppgifter som utmanar dem på en lagom nivå är stor. Vi förstår 
varför flera elever vi samtalat med påpekar nackdelen med att alla måste göra de nationella 
proven samtidigt och inte när eleven själv är ”redo”. Känner eleven att hon/han inte hanterar 
momenten som ska testas påverkas även självförtroendet negativt.  
 
Eleverna förknippar ordet matematik främst med skolans värld. Hälften av eleverna, i vår 
studie, anser att deras första möte med matematiken var när de började skolan. Barnet kan, 
enligt Adler (2001), redan tidigt skilja mellan ett och flera föremål. Vi som pedagoger måste 
ta till vara på den kunskap som eleven redan har när han/hon börjar skolan. Ämnet måste 
göras mer verklighetsanknutet, för att föra det närmare elevernas värld. Det är även av stor 
vikt att eleverna har en god förståelse om varför de läser matematik och hur de kan ha nytta av 
matematiken utanför skolan. Attityd till ämnet kommer delvis hemifrån. Två elever berättar 
att det har gått bra för personer de känner, utan att klara matematiken och då blir det att 
eleverna inte heller tycker att de behöver kunna detta ämne. Adler och Malmer (1996) skriver 
att många elever har svårt att se hur de kan använda och ha nytta av matematiken i sin vardag, 
vilket vi även kan utläsa ur våra respondenters berättelser. Vi ser en skillnad i de äldre och 
yngre elevernas berättelser. I de yngre elevernas berättelser kan man inte urskilja nyttan med 
matematiken lika tydligt som i de äldre elevernas berättelser. Det förvånar oss dock att 
skillnaden var tämligen tydlig. Vi hade förväntat oss att även eleverna från år 7-9 hade mer 
insikt om varför de studerar matematik och vilken nytta de har av matematiken. Vi är 



  
  
  

 

övertygade om att eleverna känner mer motivation och lust att lära matematik om de upplever 
en mening med matematiken.  
 
Att förståelsen är viktig är självklart. Flera elever uttalar att de har svårt att förstå vad deras 
lärare säger när de har matematik. Eleverna måste känna att läraren kan förmedla det 
matematiska språket på ett förståligt sätt. Detta är något som vi som pedagoger måste tänka på 
i alla sammanhang. Läraren måste anpassa sitt språk under en matematiklektion. I en och 
samma klass finns det alltid elever som är på väldigt olika nivåer. Genom våra berättelser kan 
vi se att samtal kring matematik är tämligen ovanligt vilket vi tycker är synd. Vi tror att det är 
viktigt att eleverna får möjlighet at samtala kring matematik och att det hjälper dem att förstå 
det matematiska språket. Forskning (Adler och Malmer 1996, Sjöberg, 2006) visar tydligt att 
språket har en mycket stor roll i matematikundervisningen och att många elever upplevde att 
läraren förklarade på ett sätt som de inte förstod. Flera elever som vi pratat med upplever 
matematiken som tråkig eftersom de oftast arbetar själva och får ”sitta och glo i boken”. Att 
variera undervisningen och arbetsmetoderna är viktigt. Eftersom alla elever lär på olika sätt 
måste pedagogerna vara medvetna om detta och träna eleverna i att hitta sin egen 
inlärningsstil. Detta medför ett krav på pedagoger att hantera många olika arbetsmetoder och 
även att ha en förmåga att förmedla dem. Flera av de elever som vi talat med tyckte att det var 
roligt med olika matematiska lekar och att gruppuppgifter var bra. Eleverna ansåg att de alltid 
lärde sig något nytt vid dessa uppgifter, men att det förekom för sällan. Även elever som oftast 
var tysta under dessa typer av uppgifter tyckte att de lärde sig genom att bara lyssna. Detta 
tycker vi även visar på vikten av samtal kring ämnet matematik. Även Skolverkets studie från 
2003 visar att det är av stor betydelse att det finns mer än en form för undervisning av 
matematik och att eleverna har möjlighet att påverka sina matematikstudier. Samma studie 
visar också att eleverna arbetar mycket självständigt med uppgifter i läromedlet, cirka 95 % av 
tiden. Vi finner detta något motsägelsefullt, eleverna är i stort behov av variation och att 
samtala kring ämnet samtidigt som våra elevers berättelser visar att de till största delen sitter 
självständigt med sina uppgifter. 
 
Något som förvånade oss, var svaren vi fick när vi frågade eleverna om vilka strategier de 
använder när de inte förstår matematik. Vår avsikt med frågan var inte att de direkt skulle 
koppla den till skolan, vilket samtliga elever gjorde. Vår avsikt var istället att eleverna skulle 
tänka i ett vidare perspektiv och knyta frågan till vardagliga situationer. Detta tycker vi visar 
på hur starkt samband det finns mellan begreppet matematik och skola. Vikten av att i skolan 
göra matematiken verklighetsanknuten måste återigen poängteras. När det gäller hjälpmedel i 
skolan ska eleven enligt lag ha tillgång till olika hjälpmedel för att kompensera för de 
svårigheter som han eller hon har. Tyvärr upplever vi ibland att det har behövts en diagnos, för 
att eleven ska få de hjälpmedel som han/hon behöver och att det beror på att det inte finns 
pengar. Detta gör att det ofta tagit längre tid innan eleven fått rätt stöd, vilket i sin tur  medfört 
att han/hon har kommit efter kunskapsmässigt mer än vad han/hon skulle behövt göra. Detta 
påverkar naturligtvis elevens självförtroende negativt. Samtliga elever i vår studie berättar att 
de brukar ta till hjälpmedel när de fastnar på en uppgift. De använder sig till exempel av 
miniräknare, fingrarna, måttband, tärningar och pengar. Adler (2001) skriver om att datorn 
kan användas för att göra matematiken mer individuell och gör det lättare att hålla kvar fokus 
på uppgiften. Vårt resultat visar att datorn tyvärr används i väldigt liten utsträckning, vilket 
förvånar oss. Vi trodde att eleverna gärna använde datorn, men så var det inte bland de elever 
vi träffat. Elever upplever det som pinsamt att behöva använda sig av hjälpmedel som ingen 
annan har. Vi tror att detta kan bero på att det i den här åldern är det oerhört viktigt att vara 



  
  
  

 

som alla andra, man vill inte utmärka sig på något sätt. Det är viktigt att vi pedagoger aktivt 
arbetar med att se till att det blir naturligt att elever använder olika material, hjälpmedel och 
läromedel. Det finns annars en risk att elevens självförtroende påverkas negativt av att de har 
fel läromedel eller saknar något hjälpmedel som de annars haft stor nytta av. Genom egen 
erfarenhet vet vi att datorn är ett stort hjälpmedel för många elever. Vi har till exempel träffat 
elever som har svårt med motoriken eller läs- och skrivsvårigheter, där datorn varit ett stort 
stöd. Vi har tyvärr också upplevt att elever tagit emot ett hjälpmedel och sedan valt att lämna 
tillbaka det, eftersom de tycker att de ”sticker ut”. Vikten av ”att vara som andra” återspeglas 
mer i våra berättelser än vad vi förväntat oss. Om en elev inte får den hjälp han/hon behöver 
under sin skoltid och om eleven dessutom har svårt för matematik, är risken stor att eleven 
hamnar efter kunskapsmässigt. Detta har naturligtvis en negativ effekt på elevens matematiska 
utveckling. Eleven får det svårare att nå ett visst utvecklingsmål, för att klara betyget G. Vi i 
skolan är skyldiga att enligt kursplanen och läroplanen utgå från varje elevs behov och elever 
som behöver särskilt stöd ska ges särskild uppmärksamhet. Eftersom betygen idag är viktiga 
och styr mycket om eleven till exempel vill komma in på gymnasiet eller högskolan måste 
stödet till eleverna finnas där både tidigt och under hela elevens skolgång. Det kan förstöra 
elevens dröm om vad hon/han vill arbeta med i framtiden och det blir en stress för eleven.  
Elevens chanser att lyckas måste göras optimala. 
 
I flera av de berättelser vi fått höra genom våra samtal, talas det om avsaknad av tid. Eleverna 
upplever ofta att de inte får tillräckligt med tid för att hinna lära sig olika moment och att de 
ska få göra prov när de är ”redo”. Det är naturligtvis viktigt att eleven ges tid att lära sig de 
olika matematiska momenten ordentligt och att det inte går för fort fram. Eleverna lär sig i 
olika takt och alla måste få sin tid till det. Får eleverna en bra matematisk grund att stå på blir 
det lättare att lära sig sen. Pedagogerna måste tidigt ta itu med svårigheterna för att undvika att 
eleverna ger upp och börjar sysselsätta sig med andra saker under lektionerna. Vi tycker att 
tidsfaktorn är något förbryllande. Flera elever berättar för oss att de anser sig inte få den tid de 
behöver, samtidigt som Skolverkets studie (2003) visar att många elever endast arbetar 
effektivt mindre än 25 % av tiden under en matematiklektion. Vi tror att det säkert kan beror 
på flera faktorer, men att den viktigaste orsaken är att samtalet kring matematik är väldigt 
begränsat. Det måste föras en dialog inte bara kring själva matematikuppgifterna, utan även 
kring inlärningssituationer, strategier och miljöer. 
 
Att se över elevernas inlärningsmiljö är väldigt betydelsefullt. I vår studie är det flera elever 
som ibland upplever klassrumsmiljön som ett hinder för koncentration. Adler (2001) och 
Sahlin (1997) skriver att klassrumsmiljön kan påverka elevens förmåga till koncentration och 
att det kan vara nödvändigt att minska auditiv och visuell stimuli. På våra arbetsplatser har vi 
sett över detta genom att låta eleverna själva delge oss sina åsikter och funderingar kring hur 
de vill ha sin inlärningssituation. Detta har bland annat resulterat i att grupprum har gjorts 
tillgängliga, persienner har satts upp och att eleverna sitter två och två och inte i grupper om 
fyra. Här poängterar ett flertal elever igen tidsbristen som en aspekt. De upplever att läraren 
inte har tillräckligt med tid för dem och att de inte får den hjälp som de behöver. För stora 
undervisningsgrupper nämns också som en brist i inlärningsmiljön. Eleverna i vår studie 
berättar att det är stökigt och pratigt i klassrummet. Detta påverkar deras 
koncentrationsförmåga mycket negativt. Det blir lätt att eleverna sitter och lyssnar på vad de 
andra pratar om och börjar prata själv, även om de egentligen vill koncentrera sig på 
matematiken.  Eleverna hinner då inte arbeta och lära sig så mycket som de skulle kunna. De 
elever som har svårt för matematik tar lättare olika chanser för en paus, när allt känns tråkigt 



  
  
  

 

och motigt. Sjöbergs (2006) studie har också visat detta. Han kom fram till att eleverna 
utnyttjade lektionstiden dåligt, tog lång tid på sig att komma igång och tog många pauser. 
 
Att inte ha klarat de nationella proven upplevs som genant och är något som man håller 
mycket för sig själv. Genom våra berättelser kan vi se att de nationella proven var ett stressigt 
tillfälle för eleverna. Att eleverna känner sig stressade och att de samtidigt vet om att proven 
sker under tidspress tror vi kan ha påverkat resultatet negativt. Vi tror att det finns elever som 
”låser” sig under sådana situationer. Vid provsituationer är det ännu viktigare att 
inlärningsmiljön är den rätta och att eleven känner att han/hon får den tid som behövs.  
 
6.2 SJÄLVFÖRTROENDE OCH VAD SOM PÅVERKAR UPPFATTNINGEN 
 
I vårt resultat kunde vi urskilja tre faktorer som påverkade elevernas självförtroende och 
allmänna uppfattning om matematik; läraren, prov/tester och andra elever. Detta är tre viktiga 
aspekter som vi pedagoger måste beakta. När det gäller hur läraren påverkar har Sjöberg 
(2006) i sin studie kommit fram till att läraren ofta inte vet vilka förkunskaper eleverna har, 
vilket mynnar ut i att eleverna får en svagare tilltro till sin egen förmåga. Detta stämmer även i 
vår studie. Flera elever berättar om att lärare ofta utgår från att de kan mer än de i verkligheten 
gör. De talar vidare om att detta får dem att känna sig ännu sämre i matematik, när de hela 
tiden måste fråga. Att prov och tester påverkade elevernas självförtroende var ingen nyhet för 
oss. Vi har träffat på elever som på grund av svaga resultat på prov uttrycker att de känner sig 
misslyckade. Däremot förvånade det oss en del att även läraren och andra elever har stor 
betydelse. Detta är något som vi kommer att arbeta vidare med på våra skolor. Vi tror att man 
kan föra en givande diskussion om detta i klassrummet, med enskilda elever samt med 
kollegor. 
 
På våra arbetsplatser har vi märkt att våra elever visar ett större ansvar för sitt lärande och sina 
arbetsuppgifter om de själva är delaktiga i beslut. En faktor som är viktig för elevernas 
uppfattning om matematik är medbestämmande. Jensen (1996) skriver om att det är viktigt att 
skapa en demokratisk atmosfär för att bygga upp elevens självförtroende. Detta är något som 
vi känner igen i våra arbetssituationer. Tyvärr var det flera elever i vår studie som upplever att 
de sällan får vara med och bestämma. Att få vara delaktiga och påverka beslut är något som 
elever behöver tränas i under sin skoltid. Vi anser att det är viktigt att inte underskatta deras 
förmåga till detta! 
 
Vår studie har visat att elever känner sig stressade och är rädda för att misslyckas och inte få 
något betyg. Ju äldre de blir, desto mer verkar de tänka på detta. Eftersom de då börjar fundera 
mer på framtiden.  De yngre eleverna verkar tänka mer i nuet. Magne (1999) talar om 
matematikfobi. Med detta menar han att många elever, varannan enligt hans undersökningar, 
känner kris, stress, hat, chock och ångest för misslyckanden. Dessa känslor är naturligtvis 
kraftiga hinder för att nå kunskapsmål och gör att eleven presterar lägre. Något vi anser vara 
viktigt när det gäller elevernas självförtroende är ett gott samarbete med hemmet. Vår studie 
visade tydligt att eleverna sällan eller aldrig pratar matematik med sina föräldrar. Detta tror vi 
är något som kan påverka eleven negativt. Precis som Adler (2001) påpekar, anser vi, att 
samverkan mellan skolan och hemmet är av stor vikt. Han skriver vidare om betydelsen av en 
gemensam syn, vilket vi håller med om. Detta medför att samtliga parter kan samtala i ämnet. 
Elev – lärare, lärare –förälder samt elev – förälder. Det är också viktigt att diskutera elevens 



  
  
  

 

svårigheter på ett bra sätt. Vi tror att man tillsammans kan upprätta ett gott stöd för eleven, 
samt stödja föräldrarna hur de kan samtala matematik med sina barn. 
 
6.3 FLICKOR OCH POJKAR 
 
I de berättelser vi tagit del av går det att urskilja två olikheter i flickor och pojkars sätt att 
resonera kring matematik och matematikundervisning; tester/prov och andra elever. 
 
Något som förvånade oss i vår studie var att det skilde sig mellan flickor och pojkar när det 
gäller hur de påverkas av testsituationer. Flickorna tar det hårdare, medan pojkarna säger att 
det är bara att göra om det igen. Vi har som lärare aldrig upplevt att det skiljer sig mellan hur 
flickor och pojkar reagerar inför eller efter ett prov. Detta är dock något vi tror är viktigt att 
man beaktar. Det är viktigt att eleverna känner sig förberedda och att arbetsmiljön är trygg.  I 
Björnssons (2005) studie om skillnader i hur pojkar och flickor presterar konstaterar han att 
det har skett en ändring de senaste decennierna, flickorna har gått om pojkarna när det gäller 
prestationer även i ämnet matematik. I denna studie skriver han att det råder en anti-
pluggkultur bland pojkarna som inte i samma utsträckning finns bland flickorna. Detta tycker 
vi är oroväckande och något som både skola och hem borde lyfta fram och diskutera. Vi tror 
vidare att detta mycket beror på omgivningen, främst andra elever. Vi har uppfattningen att 
anti-pluggkulturen särskilt verkar finnas inom vissa klasser och program på gymnasiet. I vissa 
klasser/på vissa program ”ska” man plugga och på vissa inte. Om denna anti-pluggkultur finns 
hos pojkarna i de yngre åldrarna kommer de naturligtvis att missa mycket kunskap under årens 
lopp tills detta tryck försvinner. Detta är något som vi tycker har stor betydelse även när det 
gäller självförtroende för pojkarna. När de väl börjar ta studierna på allvar är risken att det är 
svårt att komma i fatt, vilket påverkar självförtroendet negativt om eleven känner att han/hon 
inte kan. 
 
Studien PISA visar på en tämligen stor skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller hur 
självförtroende och prestation hänger ihop. Studien visade att om pojkar och flickor ökar sitt 
självförtroende lika mycket, så ökar pojkarnas prestation betydligt mer. Detta är dock något 
som vi inte såg i vår studie. En orsak till detta, tror vi kan vara, att det i vår studie endast ingår  
elever som har svårt med matematiken och att vi därför inte kan urskilja någon sådan skillnad. 
  
6.4 METODDISKUSSION  
 
Utifrån vårt syfte använde vi oss av intervjuer med ett narrativt perspektiv. Vårt val att 
använda oss av intervjuer tycker vi var korrekt. Genom att sitta ner och samtala med eleverna 
kunde vi ställa de frågor vi önskade och även ta till oss icke verbala signaler som till exempel 
gester. Detta hade vi inte kunnat få ut om vi till exempel valt att använda oss av enkäter. Det 
var däremot svårt att använda sig av ett narrativt perspektiv där berättandet skulle vara i 
centrum. Vi fann det svårt att utforma en samtalsguide som gav stort utrymme för berättandet. 
Det var svårt att formulera några få frågor som lockade fram elevens egen historia. Trots att vi 
efter provintervjuerna reducerat frågorna kändes det ibland som de för många. Som tidigare 
nämnts, finns det vissa svårigheter med att intervjua barn och ungdomar. Vi upplevde att det 
var svårt att ställa bra och inte för många följdfrågor. Vi tycker dock att vi blev bättre på detta 
efter att vi genomfört några av våra samtal. Innan intervjuerna var vi oroliga att vi skulle styra 
samtalen för mycket med ledande frågor. Eftersom vi hade uppmärksammat detta själva innan 
samtalen tycker vi att det gick bra. Det var svårare att intervjua de elever som var mer tystlåtna 



  
  
  

 

och inte själva förde samtalet vidare. Efter samtalen var vi tacksamma att vi spelat in dem 
eftersom vi kunde lyssna på dem igen. Vi märkte dock att några elever var lite restriktiva i 
sina svar i början av samtalen, vilket kan ha berott på att de kände sig obekväma med 
bandspelaren. Vi märkte dock att de ”vande” sig under samtalets gång och inte tänkte på den. 
Det var också bra att vi fört kompletterande anteckningar under samtalens gång, där vi till 
exempel fick med icke verbala signaler som gjorde analysen mer intressant. Om vi valt att 
intervjua ett mindre antal elever eller haft längre tid på oss skulle vi ha valt att båda deltog vid 
intervjuerna. Kanske kunde vi ha fått ut än mer av intervjuerna om en av oss observerat medan 
den andra intervjuat. Ett annat alternativ hade varit om vi valt att videofilma istället. Detta 
hade dock medfört andra problem vilket gör att vi utifrån vårt syfte och vår tidsram anser vi 
att vårt metodval var det bästa.     
 
6.5 SAMMANFATTNING 
 
Vi pedagoger måste utnyttja den kunskap som eleven har då det gäller matematik, när han/hon 
börjar skolan. Det blir lättare för dem om de har något att relatera till. Vissa elever får aldrig 
något flyt i sitt räknande och de måste få hjälp tidigt för att inte halka efter och tappa intresset. 
I skolan måste det diskuteras varför det är viktigt att kunna matematik, samt pedagogen måste 
tänka på vilket matematiskt språk hon/han använder och använda sig av olika arbetsmetoder. 
Elever i vår studie har sagt att de inte förstår vad läraren säger och att de upplever att de bara 
får räkna i matematikboken. De skulle vilja påverka sin undervisning mer. Då det gäller olika 
hjälpmedel använder sig eleverna till exempel av miniräknare, men förvånande nog inte av 
datorn. Vi tror att det beror på att det upplevs pinsamt att ha ett hjälpmedel som syns mycket. 
Inlärningssituationen är oerhört viktig för eleverna och samtliga vi talet med tycker att det är 
för stora undervisningsgrupper. Detta upplever eleverna leder till att läraren inte har 
tillräckligt med tid för dem. I vår studie kunde vi urskilja tre faktorer som påverkade elevernas 
självförtroende och allmänna uppfattning om matematik; läraren, prov/tester och andra elever. 
Flera elever berättar om att lärare ofta utgår från att de kan mer än de i verkligheten gör och att 
detta får dem att känna sig ännu sämre i matematik. Prov och tester påverkar elevernas 
självförtroende och betygen spelar en allt större roll hur äldre de blir. Vår studie visade tydligt 
att eleverna sällan eller aldrig pratar matematik med sina föräldrar. Vi tror att samverkan 
mellan skolan och hemmet är av stor vikt. Undersökningar visar att det skiljer sig mellan 
flickor och pojkar när det gäller hur de påverkas av testsituationer. Flickorna tar det hårdare, 
medan pojkarna säger att det är bara att göra om det igen. 
 
Vårt arbete bidrar med att ge en tydligare bild av hur elever i matematiksvårigheter tänker och 
resonerar kring ämnet matematik. Denna kunskap ger pedagoger en insikt som kan vara 
behjälplig vid matematikundervisningen. För vidare studier hade det varit intressant att vänta 
ett antal år och genomföra nya intervjuer med samma elever. Syftet skulle vara att genomföra 
en studie om vad som hänt efter gymnasieskolan. Har eleverna fortsatt studera? Vad studerar 
de? Arbetar de? Vad arbetar de med? Hur tänker och resonerar de kring matematik idag? 
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Hej!  

 

Vi heter Emma Magnusson och Anna Karlsson och läser specialpedagogik 

vid Högskolan i Kalmar.  

Din son/dotter är intresserad av att delta i vår undersökning som handlar 

om hur elever i år 7-9 samt år 1 på gymnasiet tänker och resonerar kring 

matematik och matematikundervisning. Då vänder vi oss till de elever som 

inte uppnådde målen för betyget G vid de nationella proven i matematik i år 

fem. Vi kommer att genomföra en studie genom att samtala med 12 elever i 

dessa åldrar.  

Intervjuerna eller samtalen kommer att ta cirka en timme och spelas in på 

band. Ljudbanden är för vårt analysarbete och kommer att förstöras då vår 

studie är slutförd . Elevernas berättelser kommer inte att redovisas så att 

enskilda elevers kan urskiljas. Vi är måna om att de elever som deltar också 

ska känna sig säkra om att varken lärare eller andra elever på skolan får 

information om vilka som deltar i vår studie.  

När rapporten (uppsats) är klar kommer de som medverkat att få varsin 

rapport/uppsats. Resultatet av studien kommer också att publiceras på 

Högskolan i Kalmar under juni 2008. 

Vi är tacksamma för att din son/dotter vill ställa upp och ta dig tid att svara 

på våra frågor. Eftersom eleverna i vår studie inte är myndiga ber vi även 

vårdnadshavare att skriva under.  

 
Godkännande 

 

Jag godkänner att blir intervjuad/att mitt barn blir intervjuad efter given 

information. 

 

 

 

___________________________                    __________________________________ 



  
  
  

 

       Elevens namn      Vårdnadshavares namn
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SAMTALSGUIDE 
 

 
 Eleven berättar 

- elevens ålder och årskurs 

- tjej eller kille 

- skola 

- bostadsort 

 
1. Begrepp (matematik och matematikundervisning) 

• Vad tänker du när jag säger ordet matematik? 

 

• När träffade du på matematik alternativt när räknade du första 

gången? 

 

• Vilken nytta tycker du att du har av matematik?  

     När använder du matematik – i skolan – hemma och på andra platser? 

 

• Vilka strategier använder du för att klara av matematiken? 

 

• När lär du dig matematik? (inlärningssituationer och miljö) 

 
2. Prata matematik 

 

• Brukar du prata med någon om matematik (kompisar, föräldrar, andra 

vuxna)? 

 

• Känner du någon mer som inte klarade proven? Vad sa den personen?  

 

• Har du några råd att ge yngre kompisar som också tycker det är svårt 

med matematik? 

 
3. Känsla om matematik (självförtroende) 
 

• När tycker du det är roligt med matematik? 
 

• Varför tror du att du har svårt med matematik? Inte klarade provet? 

 
 

 
 

 


