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Abstrakt 
Denna undersöknings syfte var att ge ett elevperspektiv på vilka faktorer som kan ligga 

till grund för valet att gå en spetsutbildning i matematik samt om man kan skönja 

gemensamma uttryck i vad som kan ha varit avgörande för detta val. 

Följande forskningsfrågor har legat till grund för studien: 

 

- Vilka faktorer uttrycker elever för valet att gå en spetsutbildning i matematik? 

- Vilken syn på matematik och matematikundervisning uttrycks hos dessa 

elever? 

- Går det att finna några kopplingar mellan de faktorer eleverna uttrycker för sitt 

val att gå en spetsutbildning i matematik och deras uttryckta syn på matematik 

och matematikundervisning?  

 

En hermeneutiska tolkningsansats användes och en enkätundersökning gjord på elever 

på spetsutbildningar i årskurs 7 låg till grund som data. Resultaten visade att den elev 

som väljer att gå en spetsutbildning i matematik kan ha grundat sina val på en mängd 

skiljda faktorer men det finns också faktorer som visade sig finnas hos majoriteten av 

dem. En generell bild av en elever som väljer att gå en spetsutbildning i matematik gör 

det för sin lusta att lära och att de söker utmaningar i ett ämne de inte nödvändigtvis har 

som favoritämne men känner en stor tillfredställelse att ägna sig åt. Ofta finns det 

föräldrar som uppmuntrar och är delaktiga i sina barns utbildning och det är i större 

utsträckning syskon som haft påverkan än kompisar. Användbarhet av matematik är inte 

alltid synlig för eleven i den egna vardagen men en majoritet anser att ämnet är en 

mycket viktig del i dagen samhälle. 
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1 Inledning 
Under 2000-talet har vi kunnat ta del av en mängd rapporter och löpmeter har skrivits 

om hur de matematiska färdigheterna hos dagens elever ständigt blir sämre. Svenska 

elevers genomsnittliga resultat har sjunkit dramatiskt och i sammanställningen av 

resultaten från PISA 2012 presenteras en dyster bild av svenska elevers 

matematikkunskaper. Både i jämförelse med andra länder men även i absoluta mått 

d.v.s. förmågan att tolka, förstå och utföra matematiska beräkningar kan konstateras att 

elever behärskar ämnet allt sämre. Elevernas intresse och motivation att lära matematik, 

samt deras självuppfattning och självtillit till matematikämnet mäts också i PISA där 

Sveriges elever visar ett generellt högt värde i jämförelse med andra OECD-länder. 

Svenska elever anser sig dessutom vara mer kapabla att lösa diverse matematiska 

problem 2012 jämfört med 2003 vilket står i motsatts till resultaten som visar på att 

kunskapsnivån försämrats (Skolverket, 2012). 

 

Unenge (1999) skriver att det är många som har upplevelser av matematikundervisning 

från skolåren som svår och tråkig. Visserligen beskrivs den också som statusfyllt och 

viktigt men ett ämne många har negativ inställning till. I media kan vi läsa om elevers 

allt sämre resultat där dagens ungdomar beskrivs som lata, ointresserade och ovilliga att 

satsa den tid och energi som krävs för att bli duktiga i ämnet. Det beskrivs bland annat i 

Aftonbladet hur detta har lett till det svenska kunskapstappet i jämförelse med övriga 

länder och att denna nedåtgående trend kommer att fortsätta framöver (Vidlund 2012, 

11 december). Svenska elever är numera sämst i Norden i matematik (Aftonbladet, 

Westin 2014, 1 april) och resultaten har dalat så drastiskt att de nu ligger under OECD-

snittet vilket presenteras i DN (Delin 2014, 1 april). I dagspressen ges olika förklaringar 

till den nedåtgående trenden. I Lärartidningen beskrivs istället hur föräldrar inte stöttar 

sina barn i skolarbetet eller inte följer skolans uppsatta regler och bestämmelser vilket 

underminerar skolan, lärare och vikten av att prestera i skolan (Sundström, 2015, 6 

februari). I Dalademokraten förklaras de fallande resultaten med elevers och lärares 

bristande engagemang och matematikkunskaper (Cham 2014, 21 januari). I Expressen 

skriver om uteblivna satsningar i skolverksamheten när pengarna inte räcker till 

(Lennander, 2014, 5 december). 

 

Detta till trots har samhället både en önskan och ett behov av att utbilda fler inom 

tekniska och naturvetenskapliga utbildningar där det spås finnas en stor framtida brist 

inom områden såsom högskole- och civilingenjörer i byggnadsteknik, civilingenjörer i 

elektronik/datateknik/automation. Redan idag är det stora svårigheter att rekrytera 

behörig personal till flera yrken såsom lärare i matematik och de naturvetenskapliga 

ämnena (Statistiska centralbyrån, 2015). 

 

Skolverkets nationella utvärdering av svensk undervisning i matematik, NU-03, 

ämnesproven i matematik liksom internationella undersökningar som PISA och TIMSS 

utgjorde en grund för ett förändringsarbete som ledde till att den svenska grundskolan 

läsåret 2011/12 fick en ny samlad läroplan, Lgr 11. Svensk skola har fått erfara flera 

reformer under förhållandevis kort tid genom implementering av läroplanerna Lgr 69, 

Lgr 80, Lpo 94 samt nu senast Lgr 11 och därmed har stora förändringar skett i den 

svenska skolan. Gemensamt för samtliga läroplaner har varit att de alla haft som 

ambition och syfte att den svenska skolan ska utvecklats mot att bli bättre vilket ska 

resultera i ökade kunskaper hos landets elever. 

Med ny läroplan 2011 hade regeringen som ambition att ”vända skutan” mot en ökad 

måluppfyllelse i  matematik och beslutade att utöver att satsa stort på 

implementeringsarbetet av den nya läroplanen också genomföra flera satsningar i 
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skolan. Regeringen initierade hösten 2012 en fortbildning kallad mattematiklyftet vars 

syfte är att stärka och utveckla kvalitet på undervisningen och på detta sätt öka elevers 

måluppfyllelse. Möjlighet att ansöka om att få bedriva spetsutbildning i årskurs 7-9 i 

matematik var en annan satsning. Syftet med att starta spetsutbildningar var att ge elever 

möjlighet till en fördjupning och breddning i matematik och vara en drivkraft för 

utvecklingen av matematiken i skolan. Förhoppningen var också att detta i 

förlängningen ska leda till att fler ungdomar lockas till att välja naturvetenskapliga och 

tekniska utbildningar som i sin tur ska generera arbetskraft inom dessa sektorer med 

stora rekryteringsbehov framöver (Skolverket, 2015) 

 

Min nyfikenhet väcktes när jag läste om denna satsning på spetsutbildningar med 

funderingen om detta ens var möjligt att få sökande till? Finns denna elev, all negativ 

publicering och sjunkande resultat till trots, som vill satsa och ägna sig åt matematik 

och vem är i så fall denna elev? Dessa tankar har lagt grunden för mitt arbete till att 

försöka ta reda på om det finns några gemensamma erfarenheter eller andra faktorer hos 

dessa elever som idag väljer att läsa en spetsutbildning i matematik, något som innebär 

ett ökat tempo, fördjupning och bredd i ämnet.  

 

 

2 Syfte och frågeställning 
Denna undersökning syftar till att ge ett elevperspektiv på vilka faktorer som kan ligga 

till grund för valet att gå en spetsutbildning i matematik samt om man kan skönja 

gemensamma uttryck i vad som kan ha varit avgörande för detta val. 

Följande forskningsfrågor kommer att ligga till grund för studien: 

 

- Vilka faktorer uttrycker elever för valet att gå en spetsutbildning i matematik? 

- Vilken syn på matematik och matematikundervisning uttrycks hos dessa 

elever? 

- Går det att finna några kopplingar mellan de faktorer eleverna uttrycker för sitt 

val att gå en spetsutbildning i matematik och deras uttryckta syn på matematik 

och matematikundervisning?  

 

Intresset i denna studie ligger i att kunna visa vem eleven kan vara som väljer att gå en 

spetsutbildning i matematik. Finns det gemensamma faktorer så som tidiga erfarenheter 

av matematikundervisning, klassrumsmiljö, lärares påverkan och kompetens, 

förväntningar av föräldrar, egna och kompisars ambitioner samt egna erfarenheter som 

legat till grund för detta val? Om det finns gemensamma faktorer till detta val har vi 

också en möjlighet att fokusera på rätt insatser i tidigare åldrar som i sin tur kan leda till 

att fler väljer matematikinriktade utbildningar. 
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3 Bakgrund 
Intresset i studien ligger i att undersöka vad det är för faktorer som kan ligga till grund 

för valet att gå en spetsutbildning i matematik. Spetsutbildningar är ett relativt nytt 

fenomen i Sverige där forskning ännu saknas. Frågor om vad som påverkar elevers 

inställning till matematik har berörts ur flera aspekter och inom detta område finns det 

ett brett utbud av relevanta studier. I detta avsnitt kommer jag inledningsvis belysa en 

matematikundervisning i förändring följt av forskning kring faktorer som påverkar 

elevers inställning till matematik. 

 

 

3.1 Matematikundervisning i förändring 
Matematikämnet i skolan har under en lång tid varit ett omdebatterat ämne både 

nationellt och internationellt. Flera ansträngningar har gjorts för att reformera och 

förändra både synen på och undervisningen i matematik i skolan. ”The reform” var 

under 1930-talet ett första försök till förändring med mål att överbrygga 

skolmatematiken och den akademiska matematiken och skifta fokus från görande till 

tänkande. Efter att Sovjetunionen skickat iväg den första rymdraketen ut i rymden 1957 

tog nya ansträngningar fart för att modernisera matematikundervisningen på båda sidor 

av Atlanten. Denna period av förändringsarbete från mitten av 1950-talet till 70-talets 

mitt, på vissa platser längre, brukar refereras till ”The new math” och innebar 

modernisering av både läroplaner, undervisningsmetoder och lärarutbildningar. 

”Sputnik-chocken” hade väckt frågor kring hur man skulle kunna möta det växande 

behovet av välutbildade människor som behärskade de tekniska utmaningar som 

väntade i ett teknifierat samhälle. Men även skolargument utifrån ett ökat missnöje över 

en gammalmodig undervisningstradition som rådde samt matematiska argument att 

definiera och tydliggöra skolans uppdrag drev fram ett utvecklingsarbete. I efterhand 

kan man se att lärarens betydelse var en faktor man inte tagit i beaktan för att få till den 

önskade förändringen. Ambitionerna var goda men man nådde inte riktigt så långt som 

man hoppats även om vi kan se effekterna av arbetet än idag då läroplaner finns i större 

utsträckning och uppvisar likheter i världen (Kilpatrick, 2012). Fortsatta ansträngningar 

och samarbete sker kring att utveckla matematikundervisningen i skolan. TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study) som organiseras av IEA med 

syfte att beskriva och jämföra elevprestationer och att redovisa elevers erfarenheter av 

och attityder till matematik och NO, både nationellt och internationellt och Pisa 

(Programme for International Student Assessment) som är ett OECD-projekt som 

undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade 

att möta framtiden är båda internationella jämförande studier som Sverige deltar i 

(Skolverket, 2016). Resultaten används flitigt i pressen och av länders 

utbildningssystem som argumenterar för att driva igenom förändringar och reformer 

inom skolan. (Pedagogiska magasinet, Sjøberg 2005, 23 december).   

  

Det gemensamma för världens länder är att vi har ett växande behov av välutbildade 

människor till tekniskt utvecklade arbeten inom de flesta områden idag. 

Matematikämnet är vida känt som inte bara en nyckelkomponent i skolans läroplan utan 

även som ett kritiskt filter till många utbildningar och karriärmöjligheter.  Det är av stor 

vikt att stimulera och utveckla intresse för matematik då det finns ett tydligt samband att 

de som når framgång i matematik ofta väljer en karriär relaterad till matematik så som 

ingenjörer, börsmäklare, dator- och mjukvaruutvecklare (Leder, 2011). 

En del av arbetet i att utveckla matematikundervisning är att definiera och diskutera 

pedagogiska modeller för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande. Detta är ett 
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komplicerade samband där inlärning i sig inte kan ses som en enskild händelse. Flera 

faktorer så som kultur, läroplan, lärarens kompetens, skolans ambitioner, förväntningar 

av föräldrar, egna och kompisars mål och tycke och egna ambitioner och erfarenheter 

kommer vara avgörande för att nå framgång (Andrews, Ryve, Hemmi, Sayers, 2014). 

 

 
3.1.1 Internationella perspektiv på anpassningar av matematikundervisning 

Internationellt sett har det tidigare funnits en syn inom olika länders utbildningssystem 

på begåvning som något som ärvts och är konstant hos eleven och därför bör 

undervisning ske i särskilda program. Numera beskrivs begåvning utifrån att eleven har 

fallenhet för matematik som i kombination med hårt arbete, satt i ett sammanhang som 

uppmuntrar till berikning och differentiering i vanliga grupper är det som leder till 

framgång i utveckling av matematikkunnande. Synen på hur skolsystemen bäst kan 

möta elever med särskild begåvning eller fallenhet för matematik har genomgått en 

förändring där det idag inte är särskilt vanligt med speciella grupper eller speciella 

skolor internationellt sett. Ofta sker det istället en anpassning av undervisningen i form 

av olika slags acceleration och berikning och det är dessutom vanligt med olika former 

av rådgivande samtal, individuell handledning och coachning. En acceleration innebär 

att eleven får möjlighet att jobba i en snabbare takt och berikning att det möjliggörs en 

fördjupad eller breddad kurs utöver det som ordinarie klasskamrater gör. Länder 

erbjuder olika kurser och evenemang så som tävlingar och läger, både inom och utanför 

det formella skolsystemet (Freeman, Raffan & Warwick, 2010). 

 

I de nordiska länderna förekommer det dock ett par olika typer av differentiering. I 

Danmark har man i flera år erbjudit ett mer avancerat undervisningsinnehåll till elever 

med fallenhet som sker i olika typer av nivå- eller intressegrupperingar som kallas 

potentialorienterade undervisningsgrupper (Mogensen, 2011). I Finland finns särskilda 

skolor och program med möjlighet till berikning, intensivkurser, sommarkurser och 

tävlingar och lärare ges fortbildning. Dessa elevgrupper nämns dock inte i officiella 

dokument i Finland (Tirri & Kuusto, 2013) 

 

 
3.1.2 Nationella perspektiv på anpassningar av matematikundervisning 
På samma sätt som elever i svårigheter har rätt till anpassningar för att nå så långt som 
möjligt utifrån sina förutsättningar har även särskilt begåvade elever denna rätt. Ungefär 
fem procent av eleverna i skolan räknas idag till denna grupp med särskild begåvning. I 
skollagen är det förtydligat att dess elever har rätt att få ledning, utmaningar och 
stimulans. Skolverket (2015) beskriver att det inte är ovanligt att beteendet hos elever 
med särskild begåvning misstolkas och betraktas som ointresserade, krävande och 
istället ägna tiden åt att störa andra då de inte finner utmaningar på sin egen nivå. Att 
inte ta tillvara på dessa elevers begåvning är ett slöseri och Skolverket tog 2015 fram ett 
forskningsbaserat stödmaterial som kan bidra till att skolornas arbete med att upptäcka 
och arbeta med elever inom skolans ram. Acceleration och berikning är två 
grundläggande åtgärder som skolor uppmanas att använda för att möta dessa elevers 
behov. Exempel som skolverket ger är att låta eleverna jobba med extra temaområden så 
som kryptering eller talteori (Skolverket, 2015) 

 

 
3.1.3 Spetsutbildning i matematik 

I Sverige inleddes höstterminen 2012 försöksverksamhet med spetsutbildning i bland 

annat matematik i årskurserna 7-9. Åtta spetsutbildningar fick tillstånd av Skolverket att 

starta vilket innebar att totalt 188 elever började på någon av dessa utbildningar 
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(Skolverket, 2015). Idag finns totalt 25 spetsutbildningar inom ramen för 

försöksverksamheten i grundskolans högre årskurser. Intresset har varit relativt 

konstant, däremot varierar söktrycket mellan de olika skolorna. Läsåret 2014/15 

omfattade verksamheten 1075 elever i årskurserna 7-9 varav 409 elever gick på någon 

av de tio skolor som erbjuder matematik som spets. Ytterligare fem skolor erbjuder 

matematik och naturorienterade ämne som spetsinriktning. Spetsutbildningarna är 

riksrekryterande vilket innebär att de kan ta emot elever från hela landet. Urval och 

antagning av sökande baseras främst på prov och det underlaget kan sedan kompletteras 

med intervjuer, utlåtande av tidigare klasslärare och betyg från årskurs 6. 

Organisationen kring elever som går en spetsutbildning skiljer sig genom att de 

antingen utgör en egen klass eller bildar en speciell undervisningsgrupp under 

matematikundervisningen, det förstnämnda är vanligast (Skolverket, 2016).  

 

I intervju med undervisande lärare på spetsutbildningarna i matematik beskriver de 

undervisningen som problemorinterad med stort utrymme för algebra och geometri som 

anses gynna elevernas studier i kommande gymnasiekurser. Flera elever påbörjar 

gymnasiejurser redan under grundskoletiden och matematiktävlingar är centrala delar på 

några av skolorna. Ämnesintegrering används i stor utsträckning där lärarna beskriver 

matematiken som ett redskap som kan användas i andra ämnen. Läroboken används i 

mindre utsträckning än av ordinarie grundskolor i försök att undvika ensamarbete till 

förmån för att träna att argumentera, resonera och lösa uppgifter i par eller grupp. 

Mindre tid uppges läggas på introducerande genomgångar och grundläggande 

färdigheter. Lärarna upplever att undervisning av elever på spetsutbildningen ställer 

höga krav på dem i sin profession men också att det är roligt, utmanande och 

stimulerande. Skolorna beskriver eleverna på spetsutbildningarna som studiemotiverade 

med höga ambitioner vilket bidrar till en positiv studiekultur. Med en stärkt självbild 

och stort ansvarstagande för studierna leder detta till en mycket hög kunskapsutveckling 

där resultaten i alla ämnen är positiva och då främst i spetsämnet. Könsfördelningen är 

relativt jämn i spetsutbildningarna. Föräldrarna till de eleverna på en spetsutbildning har 

en högre akademisk bakgrund än genomsnittet i Sverige. Försöksverksamheten med 

spetsutbildningar i matematik för grundskolan utvärderas årligen av Skolverket som 

sedan lämnar en redovisning till Regeringskansliet men en fördjupad redovisning 

kommer att ske först 2017. Då försöksverksamheten inte är avslutad har Skolverket 

ännu inte gjort någon utvärdering (Skolverket, 2016). 

 

 

3.2 Vad påverkar elevers skolresultat? 
I takt med ett ökat resultatfokus i den allmänna skoldebatten då internationell 

undersökningar blir allt mer uppmärksammade har Skolverket genomfört en studie med 

hjälp av pedagoger, sociologer, statsvetare och ekonomer där man studerat vilka 

faktorer som påverkar svenska elevers skolresultat generellt. De faktorer som påverkar 

har delats in i områden kopplade till individen, hemmet, skolan och 

läraren/undervisningen. Individfaktorer som kön, etnicitet, utbildningsresultat och social 

bakgrund så som föräldrars utbildningsnivå och kulturellt kapital är faktorer som 

påverkar skolresultat. Det finns också andra faktorer som är betydelsefulla så som 

föräldrarnas ambitioner, engagemang i barnens skola och kännedom om skolans språk 

(Skolverket, 2009b). 
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3.2.1 Vad påverkar elevers skolresultat i matematik? 

Sundqvist (2015) har visat på att kön, ekonomisk, kulturell och social bakgrund är 

faktorer som har visat sig påverka elevernas matematikresultat när man har undersökt 

jämlikheten i matematikutbildning. När Patterson m fl (2003) undersökt tänkbara 

framgångsfaktorer som kan ligga till grund för att lyckas i TIMSS fanns det inte någon 

exakt förklaring men mätbara faktorer som kön, inställning, föräldrars åsikter och 

mängden studietid utanför skolan visade sig vara avgörande. Det går dock inte att 

utesluta att läraren och andra pedagogiska faktorer också har stor betydelse.  

Flera tidigare studier visar att det finns flera faktorer som påverkar sambandet mellan 

inställning och prestation i matematik. När 113 tidigare studier granskades fann man att 

det gick att urskilja faktorer som kön, etnicitet och ålder vilka direkt påverkade 

elevernas inställning till matematikämnet (Ma & Kishor, 1997). I en annan studie har 

man undersökt om det fanns några gemensamma karaktäristiska faktorer och/eller 

attityder hos de elever som varit högpresterande i de nationella jämförande studierna 

som genomförts de senaste åren. Två förvånande faktorer stod att finna var hög 

befolkningstäthet och stora klasser vilket inte generellt sett räknas som positiva 

förutsättningar för att gynna goda matematiska framgångar (Leung, 2002). 

 
Det finns alltså inte en utan flera faktorer som har mätbar påverkan på elevernas resultat 

i skolan både generellt och specifikt i matematik. De faktorer som tycks vara avgörande 

för skolresultat generellt tycks också ofta vara faktorer som påverkar 

matematikframgångarna. 

 
 

3.3 Vad påverkar elevers inställning till matematik? 
Vad som påverkar elevers inställning till matematik har undersökts med olika faktorer i 

för- och bakgrund. Litteratursökning i olika databaser utifrån olika sökord och begrepp 

relevanta för området har gjorts i denna studier för att kunna ge en bred bild av tidigare 

forskning. Det är svårt att på ett tydligt sätt avgränsa påverkansfaktorer under de olika 

rubriker då flera faktorer går in i varandra och överlappar. 
 

Att en positiv inställning gynnar inlärningen är forskare generellt sett överens om. Vad 

det är som gör att elever får en positiv inställning är dock inte lika självklart. I ett försök 

att bena upp orsak och verkan gjordes en studie där flera variabler togs i beaktan så som 

personliga, pedagogiska och sociala faktorer. Jämförelser gjordes av ålder, motivation, 

tidigare erfarenheter, mängden undervisningstid, kvaliteten på undervisningen, 

klassrumssituationen och möjligheter för eleverna att påverka denna samt medias 

påverkan. En viktig slutsats från dessa studier är att elever har en mer positiv inställning 

till ämnet matematik om det är så att de förstår mening och nyttan av den. De elever 

som tydligt fått kopplingar till verkligheten och insåg att det var något som var av vikt 

att kunna tillämpa i vardagen eller i samhället lärde sig snabbare och lyckades bättre 

vilket genererade en positiv inställning (Wilkins, 2003). Tidigare erfarenheter både i 

och utanför skolan har ofta rotat sig starkt och har en djupgående påverkan till attityden 

och viljan att lära sig matematik. Specifika händelser av både negativ och positiv 

karaktär visar sig bita sig fast och bli nyckelfaktorer i inställningen till ämnet på ett mer 

markant sätt i just matematiken än andra ämnen (Briggs, 1998). En positiv spiral 

genereras lätt när det blir tydligt att tidiga framgångar föder motivation att öva, vilket i 

sin tur oftast leder till framgång som genererar en positivs inställning, (Chiu, 2008).  
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Här nedan presenteras ett urval av möjliga faktorer som kan ligga till grund för elevers 

inställning i matematik men det kan också finnas flera som ännu inte lyfts fram i 

forskning. 

 

  
3.3.1 Syn på ämnet 

Enligt Boaler (2016) behöver den generella synen och inställningen till matematik 

förändras då den ofta bygger på föreställningen att vi föds matematiskt begåvade eller 

inte och att hårt arbete är av underordnad betydelse i just ämnet matematik i skolan. 

Denna felaktiga tro har etablerat sig så hårt att det blivit en sanning i USA och England 

vilket har effekter på både elever och vuxna som upplever matematiken i skolan som 

både traumatiserande, skapat olust och ängslighet. Generellt sett upplevs 

matematikämnet vara ett ämne med rätt eller fel svar vilket upplevs skilja sig från andra 

ämnen. Hjärnforskning visar dock att alla med rätt undervisning och inställning kan nå 

framgång i matematikämnet. Det är inte främst hjärnan i sig som avgör vilka elever som 

kommer att lyckas i matematiken. Inställningen till livet, föräldrarnas tilltro till sina 

barns potential samt möjligheterna som funnits att lära är i hög grad avgörande. Längst 

når de som tror på sig själva. De som har en uppfattning att kunskapsförmågan är statisk 

är de som oftare misslyckas i skolämnet matematik då de ger upp när tilltron till den 

egna förmågan saknas. De som lyckas förändra sin syn och inställning från att se på 

matematiken i skolan som en statisk förmåga till att hjärnan har en växande och 

utvecklande potential förändrar däremot ofta sina möjligheter att lära matematik. 

Utifrån sina studier drar Boaler slutsatsen att matematikämnet är både kreativ och av 

tolkande natur med en bred och multidimensionella natur är en avgörande faktor för att 

vi ska få våra elever att våga tro på sig själva och därmed också lyckas. Köller, Baumert 

& Schnabel (2001) visar på ett starkt samband mellan intresse och framgång som i sin 

tur genererar en positiv inställning till matematikämnet. Det blir en positiv spiral där 

intresset inte i sig inte är den avgörande faktorn i de lägre åldrarna utan det är en positiv 

feedback. På samma sätt leder ett lågt intresse av matematikämnet till låg motivation att 

lära vilket får negativa effekter för inlärningen och en negativ inställning och syn på 

ämnet vilket genererar en negativ spiral. 

 

 
3.3.2 Genus  

Att det är flera faktorer som påverkar elevers inställning till matematik blir tydligt inom 

synen på och upplevelserna av matematikämnet och genus. Det finns studier som visar 

att det inte finns något samband mellan genus och inställning till matematik (Ma & 

Kishor, 1997) liksom det finns studier som visar att pojkar har en signifikativt mer 

positiv inställning till matematik som ämne (Tocci & Engelhard, 1991). Sheldrake, 

Mujtaba, Reiss (2013) visar att flickor har en lägre självkänsla men presterar bättre än 

pojkar som tenderar att ha en högre tro på sin förmåga än vad de faktiskt presterar. Hur 

eleverna hanterade att värdera sin egen förmåga visade sig i denna studie vara en 

avgörande faktor till om man på sikt valde att studera vidare på högre nivå i matematik. 

 

Redan under 1800-talet studerade man huruvida det fanns några könsskillnader i den 

matematiska förmågan mellan män och kvinnor och tyckte sig då finna att den mentala 

förmågan var svagare hos kvinnorna då deras hjärna var något mindre. Under 1900-talet 

ifrågasattes forskningsmetoden och slutsatser som var dragna och under 1990-talet 

presenterade Hyde (2009) en studie med över 3 miljoner barn som visade att inga 

generella skillnader kan påvisas mellan könen. Det finns dock skillnader att beakta så 
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som att problemlösningsförmågan i de äldre åldrarna skiljde sig åt mellan pojkar och 

flickor till fördel för pojkarna. Detta kan ses som oroande då denna förmåga är väsentlig 

för att lyckas i livet och göra karriär inom matematiska områden som ingenjör, teknolog 

och matematik (Hyde, 2009). Ur ett historiskt genusperspektiv kan kunskap beskrivas 

vara tillskriven eller förvärvad och där är kvinnor uträknad per definition eftersom det 

talas om ägande, yrke, arbete och förmögenheter (Patterson m.fl., 2003). Genus visar 

sig i fler studier, vare en möjlig faktor till att vi ser färre kvinnor i det matematiska fältet 

men det är troligen en fråga om utbildningstradition. Det finns ett ökat antal kvinnor de 

senaste åren även inom ett mansdominerat fält som matematiken vilket kan vara en 

indikation på att genus är av underordnad betydelse (Pattersson m.fl., 2003). Forskning i 

genusskillnader visar dock att det fortfarande är så att flickor oftare har en 

dysfunktionell och negativ syn på sig själv som utövare och tillägnare av matematik 

trots att deras resultat visar att de presterar i samma nivå som pojkarna. Bland elever 

med begåvning i matematik skiljer sig det mer än bland de normalbegåvade eleverna i 

fråga om självförtroende, intresse och motivation. Sociala faktorer som könsroller, 

värderingar, intresse och tilltro till sin egen förmåga kan ses som förklarande faktorer 

till flickors negativa självbild. Flickors dåliga självförtroende grundläggs medvetet och 

omedvetet i både skola, hem och samhälle i de tidiga skolåren och visar sig sedan vara 

svåra att förändra (Preckel, Goetz, Pekrun, Kleine, 2008)  

 

 
3.3.3 Kultur 

Det har beskrivits ur ett nutida perspektiv att det har ägt rum samhällsförändringar som 

påverkar den sociala statusen för matematikutvecklingen i skolan, något som än idag  

kan sätta spår i samhället (Valero, 2004). Motiverande faktorer till att läsa matematik är 

dess höga status enligt Briggs (1998). En övertygelse om att matematikämnet har 

betydelse och är av vikt både i skolan och som del i samhället genererar en hög 

motiverande faktor (Chiu, 2008). Att framgång inom matematiken som ämne anses 

borga för social och ekonomisk status runt om i världen och är en viktig faktor att 

beakta både ur ett kulturellt perspektiv men också när det kommer till föräldrars 

påverkan (Jablonka, 2014). Kulturella skillnader kan finnas med som förklarande 

faktorer i attityder så som att det är fult att vara skrytsam och en övertygelse om att 

beröm leder till att elever anstränger sig mindre vilket tros leda till negativa resultat i 

matematik (Leung, 2002). 

 

De fyra länderna Japan, Korea, Singapore och Hong Kong har lyckats mycket bra i både 

Pisa och TIMMS där eleverna visat på en generellt hög förmåga och stor fallenhet för 

matematik, något som väckt många länders och forskares intresse. De två gemensamma 

bakgrundsfaktorerna länderna emellan är att de har hög befolkningstäthet och stora 

klasser något som generellt sett inte ses som framgångsfaktorer. Läroplanerna länderna 

emellan är inte speciellt lika och de har inte mer lärarledd undervisning i jämförelse 

med t.ex. Europa. Inte heller faktorer så som läxtid, extrahjälp, artefakter skiljer sig åt 

mellan de fyra länderna och Europa däremot finns en skillnad i tiden som avsetts åt och 

betydelsen eleverna ser i att ägna sig åt lek och sportaktiviteter där de asiatiska länderna 

ägnar sig betydligt mindre åt detta. Lärarna i de asiatiska länderna är återhållsamma 

med beröm då detta tros skapa en övertro på sin egen förmåga något som leder till att 

eleverna mister sin vilja att utveckla och lära sig mer något som i sin tur leder till att de 

anstränger sig mindre. Om ett syfte i de fyra högpresterande länderna varit att skapa 

matematiskt självförtroende och en positiv attityd har länderna misslyckats. Trots att de 

skördar stora matematiska framgångar har eleverna en generellt sett negativ inställning 

till matematik och ett lågt självförtroende till sin egen förmåga. Denna negativa 
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inställning till matematik tycks dock inte påverka elevernas prestation (Leung, 2002). 

Tre gemensamma faktorer finns bland de utbildningsystem i världen som når störst 

framgångar i PISA och TIMSS. Den första faktorn som belyses är att utbilda ”rätt” 

person till lärare, det andra att möjliggöra för dessa att vara effektiva lärare och skapa de 

bästa förutsättningar för lärande i form av en väl inarbetad läroplan och den tredje 

faktorn är att det är små skolor i närheten till hemmet med fri skolmat och tillgång till 

nödvändigt skol- och undervisningsmaterial. Några enkla svar står inte att finna vilket 

blir tydligt då de Finska framgångarna i Pisa har väckt intresse och studier har gjorts 

med syfte att identifiera vad som kan vara förklarande framgångsfaktorer. Det som ses 

som möjliga förklaringar här är att föräldrar har ett positivt förhållningssätt gentemot 

ämnet och tar aktiv del i sina barns utbildning. Föräldrar förväntas hjälpa till med läxor 

och att diskutera matematik hemma (Kilpatrick, 2012). 

 

 
3.3.4 Familj 

Elevers, föräldrars och lärares syn på elevens förmåga inom matematik är en central 

faktor för framgång enligt Boaler (2016). När det gäller föräldrars påverkan visar sig en 

stor och genomgående samsyn inom forskningsfältet (Pattersson m.fl., 2003; Briggs, 

1998; Wilkins, 2003; Chiu, 2008). Föräldraengagemang är ofta en avgörande faktor till 

att våga ta sig an och läsa matematik i skolan.  I TIMSS studier visade det sig att de 

elever som lyckats och visade höga resultaten på proven hade föräldrar där både 

mamma och pappa ansåg att det var viktigt att lyckas bra i matematik i skolan 

(Pattersson m.fl. 2003). Främst mammans positiva inställning och uppmuntran kan 

urskiljas som utmärkande i studien av fem framstående matematik-professorer som 

Briggs (1998) intervjuat. Chiu (2008) fann att i rika individualiserade länder har 

familjestrukturen en stor betydelse. Att växa upp med två föräldrar, ha ett äldre syskon 

och inga far- eller morföräldrar närvarande borgade för att lyckas i matematik. Negativa 

faktorer visade sig vara brist på tid, pengar och tillgång till kultur liksom böcker, något 

som var vanligare i familjer med separerade föräldrar eller föräldrar med 

invandrarbakgrund. 
 

Föräldrar är ofta medvetna om sina barns kunskapsnivåer och huruvida de kräver extra 

utmaningar vilket kan vara skäl till att föräldrarna vill att barnet söker utmaningar i 

matematikämnet (Pettersson, 2011).  Det finns också socialt betingade samband där 

synen på att vara duktig i matematikämnet är förknippade med social, ekonomiskt och 

kulturell framgång vilket kan vara skäl till att föräldrar gärna uppmuntrat sina barn till 

en skolgång med spetsutbildning (Sundqvist, 2015). Föräldrars uppfattning om sitt 

barns förmåga visar sig ha en stark påverkan på huruvida barnet upplever sin egen 

förmåga och kompetens att anta utmaningar. Föräldrars tilltro visar sig då man 

undersökt elever med fallenhet för matematik och funnit att dessa elever generellt sett 

kommer från familjer med hög sociokulturell bakgrund där både förväntningar och krav 

på att prestera är höga (Preckel, Goetz, Pekrun, Kleine, 2008).  

 

 
3.3.5 Undervisning 

Att både erbjudas utmaningar i matematikämnet och uppmuntras vid arbete med dessa 

är en tydlig nyckelfaktor till att etablera en positiv erfarenhet av och inställning till 

matematikämnet. Olika lärar- och undervisningsstilar visar sig påverka upplevelsen av 

matematikundervisningen där klassrumsarbete i form av diskussion kring 

problemlösning och utmanande uppgifter lyfts fram som positiva exempel som generat 

långvariga och goda erfarenheter enlig Briggs (1998). Lärarens förmåga att välja 
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uppgifter som kan kopplas till användbarhet både på ett personligt plan men också i ett 

samhällsperspektiv ger positiva effekter på elevers inställning till matematikämnet. 

Matematiklärarens förmåga att uppmärksamma och uppmuntra den enskilda eleven i 

matematikundervisningen samt välja aktiviteter som uppmuntrar till kreativt tänkande 

får en direkt positiv effekt på elevens inställning. När undervisningen synliggörs och 

uppmärksammas genom utmaningar inte bara i klassrummet utan även på hela skolan 

och samhället uppstår en positiv inställning hos alla berörda parter. Denna positiva 

spiral genererar långsiktiga positiva effekter både hos den enskilda eleven men också 

hos lärare, föräldrar och samhället (Wilkins & Xin, 2003)  

 

 
3.3.6 Medfödd begåvning 

Ytterligare en aspekt som kan påverka inställningen till matematikämnet kan vara 

huruvida eleven har fallenhet eller som det även kallas ”en elev med särskilda 

matematiska förmågor” (Skolverket, 2015). Definitionen av att vara en elev med 

särskilda matematiska förmågor är inget vedertaget begrepp och har skiftat över tid. Det 

finns olika teoretiska modeller som använts för att beskriva vad som är karaktäristiskt 

för denna typ av begåvning. Även om det inte finns en överenskommen definition finns 

det en samsyn kring att elever som visar ett brådmoget beteende och har speciella 

tankeförmågor, hög kreativ förmåga liksom förmåga till problemlösning innefattas i 

definitionen fallenhet för matematik (Allodi, u.å., Skolverket) 

 

Elever som går speciella gymnasieprogram inriktade på matematik är många gånger 

mycket medvetna om sin förmåga och fallenhet för matematik då de ofta på något sätt 

fått genomgå en uttagning eller test för att kvalificera sig till utbildningen. Denna form 

av urvalsförfarande leder till att eleverna där har ett större självförtroende och 

motivation att leva upp till detta anseende. Dessa elever visar också ett generellt större 

självförtroende, motivation och intresse för matematik (Preckel, Goetz, Pekrun, Kleine, 

2008). Högpresterande elever visar sig generellt sett ha en anmärkningsvärt positiv 

inställning till matematik där de anser sig finna stimulerande utmaningar (Wynands & 

Möller, 2005). Detta står dock i kontrast till elever i de asiatiska ländernas som har en 

negativ inställning till matematik trots att de presterar bra (Leung, 2002).  

 

I en studie där urvalsgruppen varit vinnare av en stor matematiktävling som är väl 

ansedd i Australien har man studerat huruvida det fanns några bakomliggande, 

utvecklande och aktiva faktorer i vuxen ålder hos dessa elever som visat stor fallenhet 

för matematik i sina skolår. Gemensamt fann man att alla haft matematik som 

favoritämne och att de ansåg att det varit en positiv erfarenhet att vinna 

matematiktävlingen då detta öppnat dörrar och erbjudit möjligheter att hitta likasinnade. 

Ämnet som sådant har uppskattats då det inneburit utmaningar, perioder av självständigt 

arbete och träning i uthållighet något de ansåg sig haft användning av även utanför och 

efter skolan och de ansåg själva att de utvecklats snabbare och lärt sig mera än 

jämnåriga vilket fött en stolthet och drivkraft att jobba hårdare. Detta tror de själva varit 

en avgörande framgångsfaktor för att de nått goda resultat då detta i sin tur har gett en 

stor tillfredställelse och önskan att utvecklas ytterligare. Många av dem uppger att de 

alltid uppskattat matematik då den uppfattats som logiskt och vacker och därför ägnat 

sig åt den och att matematik har gett glädje, motivation och positiva minnen vilket de 

själva tror varit avgörande för de yrken relaterade till matematik de valt oavsett om det 

var män eller kvinnor (Leder, 2011). 
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I en studie av arbetsminne, hastighet i informationshantering och visuell perception 

bland elever som anses vara superbegåvade, generellt begåvade och godkända men inte 

utmärkande begåvade elever inom matematik. De superbegåvade hade en utvecklad 

förmåga att formalisera, generalisera, hantera information i sekvenser vilket leder till att 

kunde föra logiska resonemang relaterat till slutledning och bevisföring. De visade 

också stor flexibilitet och uppfinningsrikedom i sitt tänkande och de upplevde ofta det 

positivt att resonera matematiskt samt jobba självständigt. De hade ett intensivt behov 

av mental stimulans och utmaningar och visade på särbegåvning inom sin förmåga att 

sålla relevant information och sitt arbetsminne. Det man fann som gemensam faktor för 

både de begåvade och särbegåvade var att de visade god rumsuppfattning, hade en hög 

visuell spatial förmåga och gärna använde sig av flera representationsformer så som 

bilder, grafer och tabeller (Leikin, Paz-Baruch & Leikin, 2014). 

 

 
3.3.7 Sammanfattning 

De olika delarna ovan överlappar och flyter ihop. Syn på ämnet påverkas av 

undervisning och föräldrar, genus kan påverka hur föräldrar agerar och så även av 

vilken kultur du vuxit upp. Vad som är orsak och verkan är omöjligt att avgöra men 

utifrån kända faktorer från aktuell forskning har jag presenterat möjliga faktorer som 

kan ligga till grund för en elevs inställning till matematik och därmed också valet att gå 

en spetsutbildning i ämnet. 
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4 Metod 
Här följer en beskrivning och motivering av de metodval som gjorts. Dessutom 

diskuteras etiska ställningstaganden som har gjorts i studien. 

 

 

4.1 Forskningsansats 
Den hermeneutiska ansats jag valt att använda mig av i mitt arbete grundar sig på att 

försöka förstå de bakomliggande faktorerna till elevernas val att gå en spetsutbildning i 

matematik. Enligt hermeneutisk teori finns det aldrig någon objektiv verklighet utan 

tolkningar och förståelse görs och skapas hela tiden utifrån de erfarenheter som vi 

tidigare upplevt. Det går inte nå en helt sanningsenliga bild av vilka orsaker som ligger 

bakom elevernas val då det finns en mängd olika faktorer som påverkar elevers 

inställning och förhållningssätt till både skola och matematik. Arbetets titel har valts 

med tanke på den hermeneutiska forskningsansatsen där jag vill förmedla tänkbara 

faktorer som skulle kunna förklara valet att gå en spetutbildning i matematik. Jag gör 

inte anspråk på att presentera en absolut sanning utan förmedla en tolkning av data som 

producerats av just dessa elever, vid aktuell tidpunkt på berörd skola. Det faktum att 

elever finns i ett speciellt sammanhang där påverkan av kompisar, föräldrar, släkt, 

fritidsaktiviteter och andra sociala faktorer finns ständigt närvarande går inte att skala 

bort (Ödman, 2004). Min intention har varit att försöka motivera och förklara mina 

tolkningar på ett så tydligt sätt som möjligt för att skapa en förståelse för vad som kan 

ses som gemensamma faktorer på vilka valet att gå en spetsutbildning i matematik kan 

grundat sig på.  

 

”Hermeneutiken är lämplig att använda när syftet med studien är att få tillgång till 

informanternas egna upplevelser av fenomen samt när informanterna ska ges ett stort 

utrymme att själva välja vad de vill tala om.”  (Frejes & Thornber, 2009, s.71). 

 

 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 
För att möjliggöra datainsamlingen praktiskt valdes enkät som dataminsamlingsmetod. 

Genomförandet av enkätundersökningen gjordes i en indirekt kontakt med 

undersökningsobjektet, i detta fall genom att undervisande lärare eller mentor till elever 

har tillhandahållit, genomfört och returnerat enkäten. Datainsamlingen som ligger till 

grund för detta arbete är en enkät innehållande både kvalitativa och kvantitativa frågor 

(Bilaga 1). Tillsammans erbjuder de kvalitativa och kvantitativa frågorna en 

metodkombination som enligt Åkerberg (1986) ofta leder till goda forskningsresultat. 

Den metod, genom vilket datamaterialet har erhållits valdes med utgångspunkt att 

möjliggöra att få syn på både uppfattningar av kvantitativ art men också en kvalitativ 

datatyp inom hermeneutiken kallad semi-kvalitativ data. Denna data erhålls genom att 

eleverna stimulerats att skriva ned sina intryck, minnen eller uppfattningar utifrån 

forskarstyrda frågor. Avsikten var att erbjuda eleverna möjlighet att skriva utifrån sina 

erfarenheter och upplevelser för att jag utifrån min tolkning och förståelse skulle kunna 

visa på möjliga samband enligt arbetsprocessen i en hermeneutisk cirkel. Enkäten 

gjorde att det blir en påtaglig och medveten undersökningsmetod som resulterar i en 

form av personligt ”upplevelsedata av kvalitativ art” (Åkerberg, 1986, s.53).  
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4.2.1 Utformning av enkäten 

I enkäten varvas kvalitativa och kvantitativa frågor. De kvantitativa frågorna i enkäten 

följer ett bestämt och strukturerat mönster vars syfte var att i så stor utsträckning som 

möjligt komma åt elevernas erfarenheter utifrån de faktorer som bakgrundslitteraturen 

erbjudit. De olika kategorierna som frågorna konstruerats utfrån synliggörs i tabellen 

nedan. 

 

 

Faktorer som kan påverka 

 

Slutna frågor 

Syn på 

matematik 

 a) Allt inom matematiken hänger ihop i ett logiskt system. 

b) Matematik är en viktig del av dagens samhälle 

e)   Man måste vara smart för att lära sig matematik 

Inställning 

till 

matematik 

 c) Det är roligt att lösa matematikuppgifter som tar lång 

tid. 

d) Matematik är mitt favoritämne. 

h) När jag lyckas i matematik är jag extra stolt och glad. 

i) Jag ger upp när jag inte förstår matematikuppgifter  

    medetsamma. 

Sociala 

faktorer 

 

Genus 1.) Kön 

Kultur       l) Matematik är det ämne som det är viktigast att ha bra  

          betyg i. 

Familj       g) Alla i min familj tycker om matematik 

Undervisning       f) All matematik man lär sig i skolan är användbar 

Begåvning       j) Jag har alltid haft lätt för matematik 

 

De kvalitativa öppna frågorna i enkäten är: 

- Hur långt har du till skolan? Ligger skolan i ditt upptagningsområde? 

- Hur fick du reda på att det fanns spetsutbildning i matematik? 

- Varför har du valt att gå en spetsutbildning i matematik? 

- Beskriv hur en vanlig matematiklektion brukade se ut när du gick i sexan? 

- När använder du dig av matematik på fritiden? 

 

Syftet med de kvalitativa frågorna var att erbjuda eleverna möjlighet att utifrån sina 

egna erfarenheter beskriva vilka faktorer som legat till grund för deras val att gå en 

spetsutbildning i matematik och vilken syn de har på matematik och 

matematikundervisning. Detta för att möjliggöra att faktorer som inte framkommit i 

tidigare forskning eller i bakgrundslitteraturen ska kunna upptäckas samt att inte 

eleverna ska styras av mig som forskare.  Frågorna har ett belysande syfte med avsikt att 

skapa förutsättningar att kunna betrakta den unika individen men samtidigt ge 

förutsättningar att uppfatta gemensamheter mellan individer (Åkerberg, 1986). 

 

Enkäten utprovades i en pilotstudie av en elev i årskurs 7 för att få möjlighet att få syn 

på eventuella misstolkningar, svåra ord eller oklarheter med frågeställningarna. Denna 

elev hade, likt eleverna i studien valt en högstadieskola utifrån dess profilering, dock 

inte matematikprofilering. Utifrån givna synpunkter och frågetecken omarbetades sedan 

enkäten för att säkerställa ett begripligt och ändamålsenligt språk. 
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4.3 Urval 
De tio skolorna i Sverige som har tillstånd av Skolverket att bedriva spetsutbildning i 

matematik på högstadienivå har varit urvalsgruppen i min undersökning. Fem skolor i 

Sverige är beviljade att bedriva spetsutbildning i både matematik och naturvetenskap 

men ingår inte i denna studie då svårigheter med att urskilja dessa i jämförelse med den 

rena spetsutbildningen i matematik skulle bli svårt.  

 

 De tio skolorna är geografiskt sett spridda över landet från Malmö i söder till Luleå i 

norr med en majoritet av skolorna i Stockholmsområdet. Även om skolornas identitet är 

relativt lätt att hitta har jag valt att benämna dem för skola A, skola B osv. De olika 

skolorna bedriver spetsutbildningarna på olika sätt utifrån de förutsättningar som de har 

vad gäller elevunderlag och sökande till utbildningsplatserna.  

 

 

På de flesta skolorna sker någon forma av antagningsprov, ofta både skriftligt och 

muntligt. Tillsammans med ett rekommendationsbrev ifrån undervisande lärare i åk 6 är 

detta det mest vedertagna antagningsförfarandet. Det förekommer också intervjuer, att 

eleverna ska skriva ett personligt brev eller att antagningen grundas på elevens förmåga 

att resonera och reflektera kring matematiska uppgifter. Två skolor har även ett krav på 

lägsta betyg E respektive B i matematik från åk 6. Flera skolor belyser vikten av att 

intresse är den viktigaste förutstättningen för att klara av utbildningen. En majoritet av 

skolorna har organiserat eleverna som går en spetutbildning i matematik i ordinarie 

klasser och de bildar sedan under matematiktionerna och /eller elevensval en speciell 

undervisningsgrupp. Det finns dock även ”rena” spetsklasser där eleverna hela tiden går 

i samma klass. På ingen av skolorna förekommer det könskvotering utan urvalet sker 

helt enligt presenterat urvalsförfarande. 

 

De elever som under höstterminen 2015 deltog i matematikundervisning i årskurs sju på 

någon av landets spetsutbildningar i matematik har varit den naturliga urvalsgruppen av 

elever jag vänt mig till. Ingen aktuell siffra finns på hur många eleverna. En 

uppskattning utifrån att det går ca 25 elever i varje klass och att det finns tio skolor med 

rättighet ett bedriva spetsutbildning samt att det finns skolor med två paralleller leder till 
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Skola A    X X    X 

Skola B X  X X     X 

Skola C X        X 

Skola D X     E X  X 

Skola E X X       X 

Skola F X   X     X 

Skola G X        X 

Skola H X X    B  X  
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att det uppskattningsvis finns ett totala urval av 250-300 elever. Avsikten med att låta de 

nyblivna sjuornas upplevelser och beskrivningar ligga till grund för datainsamling att 

det är dessa elever som mest nyligen gjort det aktiva valet. Därmed har de 

förhoppningsvis lättare att beskriva vilka överväganden som kan ha legat till grund för 

deras val. 

 

 

4.4 Genomförande 
Det har av rent logistiska skäl inte varit möjligt att besöka och genomföra 

enkätundersökningen på aktuella skolor inom ramen som finns för genomförandet av ett 

magisterarbete då skolorna finns över ett geografisk stort område. I augusti 2015 togs 

kontakt med de tio skolor som fått tillstånd av Skolverket att bedriva spetsutbildning i 

matematik på högstadienivå. Nio av tio skolor svarade och en kontaktperson i form av 

antingen rektor, klassföreståndare, undervisande lärare i matematik eller ansvarig för 

spetsutbildningen upprättades. Ett informationsbrev om studiens syfte, genomförande 

och etiska riktlinjer skickades till kontaktperson på skolan med syfte att delges berörda 

elever och vårdnadshavare (Bilaga 2). Mailadresser till vårdnadshavare för berörda 

elever efterfrågades och här skiljer sig tillvägagångsätten för kontakt med 

vårdnadshavare åt vilket diskuteras vidare i avsnittet etiska överväganden. På vissa 

skolor fanns redan maillistor upprättade som jag fick tillgång till, andra hade inte 

sammanställt dessa ännu och några ansåg att det låg ett etiskt dilemma i att lämna ut 

mailadresser och tog på sig att vidarebefordra och sammanställa nödvändig information.  

 

Efter godkännande från vårdnadshavare genomförde elever som börjat en 

spetsutbildning i matematik i åk 7 under höstterminen 2015 enkätundersökningen. 

Denna genomfördes under skoltid relativt kort tid efter skolstart. Detta gjordes för att de 

faktorer som legat till grund för elevernas val skulle komma fram utan att strukturer och 

förhållningssätt gentemot klasskamrater skulle hinna sätta stora spår i elevernas 

agerande samt för att minimera föräldrars påverkan. 

 

Elever från åtta av landets tio spetsutbildningar i matematik har deltagit. Bortfallet av 

två skolor ska beaktas med bakgrund av att en skola valt att inte svara och att en skola 

angav som orsak att det administrativa arbetet som krävdes blev för stort.  
 

 

4.5 Analys 
Det är viktigt att tidigt vara medveten om vilken teknik man ska använda för analys vid 

utformningen av en enkät och på detta sätt vara väl förberedd på tillvägagångsätt för 

klassificering. På detta sätt blev urvalets storlek och utseende väsentligt för vilken 

teknik som användes i analysen (Bryman, 2008). Min forskningsdesign tar sig en 

induktiv ansats där jag utifrån de öppet ställda frågorna analyserat enkäterna för att 

finna generella uppfattningar, mönster och förklaringar. Efter att insamlingen av 160 

enkäter gjordes katalogisering av enkäterna utifrån skola och med hänsyn till genus. 

Detta har gjorts med avsikt att kunna finna eventuella likheter eller skillnader mellan 

pojkar och flickor eller mellan skolor med olika upptagningsområde och med olika 

ansökningsförfarande. Både resultat och analys har granskats utifrån de olika 

grupperingarna var för sig för att sedan slås samman som helheter med avsikten att 

finna likheter, olikheter och finna eventuella samband. 
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I arbetet med att analysera de öppna kvalitativa frågeställningarna lästes elevernas svar 

och de olika faktorerna som kom fram sammanställdes. Dessa faktorer låg sedan till 

grund för de olika kategorier som utkristalliserats. Nyckelord i förhållande till de olika 

frågorna har använts t.ex. ”mamma sa att” och ”min lärare ville att” Dessa kategorier 

har sedan utgjort utgångspunkt i nästa genomgång av enkäterna. När eventuella nya 

faktorer som bör beaktas framkommit har kategorier lagts till, slagits ihop eller 

rationaliserats bort varpå en ny genomgång och kategorisering har gjorts. På detta sätt 

har elevernas egna svar  legat till grund för de olika kategorier som bildats och sedan 

legat till grund för analysen av samtliga enkäter för att hitta samband, mönster och 

skillnader. Förståelsen har ökat gradvis något som är ett tillämpat tillvägagångsätt i en 

hermeneutisk cirkelprocess. Detta sker då information sätts i ett sammanhang där den 

tolkas vilket leder till att saker kan framträda på ett nytt sätt varifrån det kan uppstå 

förståelse. Denna process pågår succesivt vilket ger en djupare insikt och förståelse där 

man tar hänsyn till vad människan har med sig i bakgrunden och i vilket socialt 

sammanhang denne befinner sig (Bryman, 2008). 

 

Flervalsfrågorna  med fasta svarsalternativ i enkäten har sammanställts och analyserats 

utifrån frekvensen på de olika svarsalternativen. Dessa kvantitativa frågor har 

analyserats utifrån att finna likheter och/eller olikheter i uppfattningar. Denna analys 

fungerar både som ett komplement som möjliggör en analys- och tolkningsprocess i 

relation till den kvalitativa data men också att finna generella uppfattningar hos eleverna 

som går en spetsutbildning i matematik. 

 

 
4.5.1 Hermeneutikens betydelse för analysen 

Förståelse är en process som försöker förklara och synliggöra olika tänkbara faktorer 

som vi i förväg inte vet per definition. Utifrån vilka vi är och det sammanhang vi 

befinner oss görs tolkningar och förståelse skapas som blir unika för varje individ. 

Utifrån detta har den hermeneutiska forskningsansatsen som har som syfte att tolka, 

förstå och förmedla olika fenomen, legat till grund för mitt arbete med att analysera 

enkäterna för att i så stor utsträckning som möjligt redogöra för tänkbara faktorer till att 

gå en spetsutbildning. I den hermeneutisk teoretiska tolkningsprocessen av enkäterna är 

det viktigt att ha ett genuint öppet och nyfiket förhållningsätt för att upptäcka mönster 

och samband. Det är mitt ansvar att möta texterna och göra tolkningar med lyhördhet 

och fantasi (Backman, 2007). 

 

Den hermeneutiska tolkningsprocessen är öppen i sin karaktär för att kunna generera 

nya insikter och kunskaper. Samspelet mellan delarna och helheten är en process där 

förståelse leder till tolkning som förutsätter ny förståelse, vilken i sin tur ger nya och 

fördjupade tolkningsmöjligheter osv ända tills en slutsats är genererad. Hermeneutiken 

godtar ingen absolut slutpunkt då människan är allt för komplex och vi till fullo aldrig 

kan veta om det vi tolkat inte har mer att avslöja. På detta sätt är det en oändlig och 

pågående analys där vi endast kan yttra oss om en viss del av ”sanning” kring ett 

fenomen. Detta hindras dock inte av att varje analys med ett hermeneutisk 

tillvägagångsätt självfallet syftar till nå en så hög empirisk säkerhet som möjligt inom 

ramen för dess forsknings förutsättningar. Svårigheten med analysen ligger i att validera 

tolkningarna d.v.s. avgöra när tolkningar är stabila och när de är spekulativa. Ett 

tillvägagångsätt är att konstruera en evalueringsmodell som bygger på att man bedömer 

förhållandet mellan materialnivå och interpretationsnivå. Visserligen finns en 

subjektivitet då det innefattas av en skattning men detta är ett faktum i nästan all 

beteendevetenskap (Åkerberg, 1986). Genom att använda mig av tabeller där siffror 
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sammanställts utifrån mina tolkningar har jag försökt att blottlägga den fakta som jag 

har gjort min analys utifrån. Detta med avsikt att andra ska kunna göra andra tolkningar 

utifrån sina erfarenheter och på detta sätt bygga på den hermeneutiska 

tolkningsprocessen som startats i detta arbete men som aldrig till fullo kan bli 

fullständig eller åberopa den enda sanningen.  

 

 

4.6 Etiska ställningstaganden 
God forskningssed (2011) har fyra huvudkrav vilka har följts under arbetet. Dessa 

innefattar informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav. 

 

Då spetsutbildningarna ligger geografiskt spridda över Sverige har det inte varit 

praktiskt möjligt för mig att personligen närvara på alla skolor inom ramen för 

magisterexamensarbetet. Det har därför varit ett aktivt val av genomförandeform att all 

information initialt har skett genom en kontaktperson på skolan. En mailkontakt 

upprättades mellan mig och en kontaktperson på de olika skolornas spetsutbildning, 

oftast undervisande matematiklärare eller klassföreståndare vilka fungerat som en länk 

mellan mig och undersökningsdeltagarna. Via denna kontaktperson på skolan fick 

undersökningsdeltagarna information muntligt och skriftligt om att deras medverkan är 

frivillig men kräver vårdnadshavares godkännande för elevens genomförande och att 

enkäten sker helt anonymt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när det vill.  

 

Då det är minderåriga elever som fått genomföra en enkätundersökning fick 

vårdnadshavare godkänna elevens medverkan förutsatt att eleven själv vill delta och de 

kunde avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. Då 

tillvägagångsättet av insamlat godkännande har skiljt sig åt finns risk att detta kan ha 

påverkat urvalet av min responsgrupp. Vissa lärare och skolor ville inte av etiska skäl 

lämna ut vårdnadshavares mailadresser men bistod med hjälp att vidarebefordra 

informationsbrev med uppmaning att maila mig för godkännande. Andra skolor 

lämnade ut förteckning på vårdnadshavare där jag direkt kunde maila föräldrar som 

kunde svara på mailet och ett tredje tillvägagångsätt var att lyfta frågan under ett 

föräldramöte där lista för godkännande skickades runt. Den enskilda förälderns 

engagemang och aktivt deltagande i olika utsträckning har kunnat ha en direkt påverkan 

på min urvalgrupp då olika tillvägagångsätt används.  

 

Enkäten var anonym och enskilda elever är inte möjligt att identifiera. Uppgifterna 

kommer endast att användas till insamlat forskningsändamål och kommer således inte 

att kunna användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 

2011).  

 

 
4.6.1 Etiska dilemman 

Den kunskap och erfarenhet jag besitter har legat till grund för det analysarbetet som 

skett enligt en hermeneutisk tolkningsmetod där jag kategoriserat och dragit slutsatser 

utifrån enkäterna. Denna tolkning ger på inga sätt anspråk på att vara den absoluta 

sanningen utan är beskrivning av vad jag sett har framkommit just för mig i dessa 

enkäter, genomförda av denna urvalsgrupp vid det aktuella tillfället. I min roll som 

lärare i matematik- och no-ämnena har jag alltid varit intresserad av alla elevers rätt att 

få utmaningar inom skolans verksamhet. De erfarenheter jag har med mig påverkar hur 

jag sett, analyserar och diskuterar studiens frågeställningar. Att förneka detta faktum 
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vore oklokt. Utifrån en medvetenhet om detta och en ödmjukhet inför dilemmat har 

resultaten jämförts och satts i relation till aktuell forskning utifrån hur jag har tolkat 

tidigare forskningsresultat.    
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5 Resultat och analys 
Först redovisas bakgrundsfrågorna sedan resultaten från de öppna frågorna följt av 

flervalsfrågorna. Därmed kommer inte frågorna i nummerordning. I vissa tabeller kan 

en elev givit svar i flera kategorier och finns därför med vid flera tillfällen. Citat från 

elevernas texter är utskrivna i kursiv stil för att illustrera de olika kategorierna som 

framkommit i tolkningsarbetet. 

 

5.1 Bakgrundsfrågor 
 

Fråga 1: Pojke /Flicka        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat  
Det är en marginellt större andel pojkar än flickor som ingår i denna enkätundersökning. 

Inga större skillnader finns i fördelning mellan könen på de olika skolorna över landet.

 

Analys 
Ser man till könsfördelningen på spetsutbildningen totalt ligger fördelningen mellan 

pojkar och flickor i min studie i linje med vad Skolverket uppger gäller för hela riket 

d.v.s. en i stor utsträckning jämn fördelning i genus (Skolverket, 2016). Genus har 

historiskt sett visat sig vara en möjlig faktor till att färre kvinnor existerar inom det 

matematiska fältet men detta tros ha berott på utbildningstradition. Antalet kvinnor  har 

ökat de senaste åren och det är en indikation på att genus är av underordnad betydelse 

enligt Pattersson m fl. (2003) något som fördelningen mellan pojkar och flickor på 

spetsutbildningen kan vara ännu en indikation på då ingen könskvotering tillämpas. 

 

  

Skola 

                Kön 

Antal pojkar Antal flickor 

 Pojke Flicka 

Skola A 10 9 

 19 

Skola B 14 8 

 22 

Skola C 8 8 

 16 

Skola D 10 5 

 15 

Skola E 7 10 

 17 

Skola F 8 14 

 22 

Skola G 13 11 

 24 

Skola H 14 11 

 25 

Totalt per kön 

 

84 76 

Totalt per kön i % 

 

52,5 % 47,5 % 

Totalt pojkar och 

flickor 

 

160 
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Fråga 3  - Hur långt har du till skolan? Ligger skolan i ditt upptagningsområde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat  
Sammanställningen visar att totalt sett är de flesta eleverna som har valt att gå en 

spetsutbildning i matematik är bosatta i upptagningsområdet. Det råder dock variation 

skolorna emellan. På skola F är alla eleverna bosatta i upptagningsområdet medan på 

skola G uppger mer än fyra utav fem elever att de inte bor i upptagningsområdet och på 

skola H är det över 80 % som inte bor i upptagningsområdet.  

Som synes finns ett bortfall på 17 elever i tabellen *. Detta beror på att det inte gått att 

utläsa om eleverna bor i upptagningsområdet eller inte. Inom samma skola har följande 

svar getts: 

- 2 km. Jag bor i upptagningsområdet 

- Jag har ganska långt till skolan, tror det är ca 2 km.” 

- Jag bor nog i upptagningsområdet. Det tar ca 25 min att gå till skolan. 

 

Analys  
Resultaten i min undersökning stämmer väl överens med Skolverkets (2015) 

utvärdering som visar att de flesta eleverna som går en spetsutbildning kommer från det 

egna upptagningsområdet eller i dess närhet. En skillnad finns dock i det geografiskt 

tätbefolkade storstadsområdena där avstånden i förhållande till varandra är mindre och 

därmed möjliggör att bo kvar hemma men ändå välja en annan skola än 

hänvisningsskolan. På det platser det skulle innebära att flytta syns inga elever från 

andra områden. 

 

 

 Antal elever som bor i 

upptagningsområdet 

Antal elever som inte bor i 

upptagningsområdet 

 Pojke Flicka Pojke Flicka 

Skola A 6 9 2 0 

 17 2 

Skola B 11 5 3 3 

 16 6 

Skola C 4 5 4 2 

 9 6 

Skola D 6 2 4 3 

 8 7 

Skola E 1 3 3 5 

 4 8 

Skola F    * 5 14 0 0 

 22 0 

Skola G   * 4 1 8 7 

 5 15 

Skola H   * 2 2 10 9 

 4 19 

Totalt per kön 39 41 34 29 

Totalt pojkar 

och flickor 

80 63 

 80/143=0,56=56% 63/143=0,44=44% 
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5.2 Resultat och analys av öppna frågeställningar 
 

 

Fråga 4  - Hur fick du reda på att det fanns spetsutbildning i matematik? 

 

 

Resultat: Det är en stor variation på hur eleverna i undersökningen fått reda på att det 

finns en spetsutbildning i matematik.  

 

Föräldrar eller äldre syskon:  

Det vanligaste sättet eleverna fått reda på att det finns en spetsutbildning  i matematik är 

genom att deras föräldrar alternativt äldre syskon har informerat dem. 

- Jag och mina föräldrar tittade runt lite på nätet och vi upptäckte att det fanns  

  spetsutbildningar. 

- För att mamma och pappa tyckte att det skulle passa (dom hade rätt). 

- Min brorsa går i nian på spetsutbildning i matematik så då ville mina föräldrar 

att jag också skulle söka in, så då gjorde jag det. 

 

Kompis: 

Några elever beskriver att de valt utifrån vad kompisar sagt, valt eller tyckt. 

- Jag fick höra det av min kompis som inte hade kommit in på köplats, utan gjorde 

ett antagningsprov till ma-spets och fick en av de reserverade ma-spetsplatserna. 

- Av flera kompisar som gick spets-matte, och sa att det var roligt. 

- Jag hade hört talas om det och när vi började prata om att välja skola i 6:an kom 

rektorn till min dåvarande skola och berättade lite om spetsutbildningen. Vi va 

några som tyckte det var intressant så vi bestämde att vi skulle söka. 

 

 Föräldrar 

eller äldre 

syskon 

Kompis Lärare  

 

Gick redan 

på skolan 

Valde till 

skolan och 

fann 

inriktning 

Information 

 Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka 

Skola A 2 1 1 0 0 3 0 0 1 1 7 4 

 3 1 3 0 2 11 

Skola B 2 2 5 2 1 1 0 0 0 0 6 3 

 4 7 2 0 0 9 

Skola C 3 4 0 1 0 0 2 1 0 0 3 2 

 7 1 0 3 0 5 

Skola D 3 2 0 0 3 1 0 0 1 0 4 2 

 5 0 4 0 1 6 

Skola E 1 2 1 2 1 0 0 0 3 0 1 7 

 3 3 1 0 3 8 

Skola F 0 2 1 5 7 8 0 0 0 0 0 0 

 2 6 15 0 0 0 

Skola G 7 3 0 1 2 1 2 3 1 1 0 3 

 10 1 3 5 2 3 

Skola H 6 3 2 0 3 3 1 4 1 1 0 0 

 9 2 6 5 2 0 

Totalt per 

kön 

24 19 10 11 17 17 5 7 7 3 21 21 

Totalt 

pojkar och 

flickor 

 

43 

 

21 

 

34 

 

12 

 

10 

 

42 
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Lärare: 

Att den undervisande läraren i åk 6 har rekommenderat utbildningen antingen direkt till 

eleven eller under utvecklingssamtal är också relativt vanligt. 

- Min lärare i mellanstadiet sa det på mitt utvecklingssamtal. 

- Min mentor rekommenderade mig. 

- Min gamla lärare som jag hade i 4-6 sa det till mig och då började jag här. 

 

Gick redan på skolan:  

En del av eleverna har gått på samma skola under hela eller delar av sin uppväxt och där 

fortsatt på en spetsutbildning. 

- Jag har gått här sedan jag var 6 och sedan sa någon att det fanns. 

- Det började ha det på min skola. 

- Alla som går på vår skola hypade spetsmatten 

 

Valde till skolan och fann inriktningen:  

Vissa elever har aktivt valt till en speciell skola där de vill gå och då blivit 

uppmärksammade på att det finns en spetsutbildning i matematik som de blivit 

intresserade av. 

- Min lärare informerade om att de fanns på den skola jag skulle börja på. 

- Jag skulle ansöka om att börja på XXX och då såg jag att det fanns en 

spetsutbildning där. 

- Jag fick reda på att det fanns en matematikinriktning på XXX när jag gick i 5:an. 

Det var först när jag skulle välja högstadieskola som jag fick reda på att det var 

en spetsutbildning som bara fanns på några få skolor i landet. 

 

Information:  

Alla deltagande skolor marknadsför sig aktivt på ett eller flera sätt genom att visa sin 

verksamhet med öppet hus, hålla informationsmöten, dela och/eller skicka hem 

informationsblad eller broschyr samt att låta äldre elever som redan går på skolorna åka 

med rektor eller lärare ut till åk 6 och informera. Detta visar sig vara ett effektivt sätt då 

detta är ett av de vanligaste sätten eleverna nåtts av informationen. 

- När jag var här på informationsmöte så kunde man skriva upp sig om man ville 

vara med. Sedan gjorde jag ett prov. 

- Jag fick ett inbjudningsbrev. 

- För att 8:orna kom till våran klass i sexan. Det var två stycken och XX som hade 

ett litet trix eller vad man säger. De berättade lite om fördelar man hade. 

 

 

Analys 

Att föräldrar har en stor påverkan på elevers inställning till matematik finns det en 

genomgående samsyn kring (Pattersson m fl. 2003; Briggs, 1998; Wilkins, 2003; Chiu, 

2008) och det kan konstateras att även i denna studie visar det sig. Det blir också tydligt 

att äldre syskon beskrivs som goda exempel och förebilder som informerat och 

uppmuntrat sina yngre syskon att välja att gå en spetsutbildning i matematik.  

 

Kompisar som påverkande faktor syns också om än inte lika tydligt. Kulturella 

förklaringar kan finnas så som övertygelser om att matematikämnet har betydelse och är 

av vikt både i skolan och som del i samhälle vilket kan kan genererar en hög 

motiverande faktor enligt Chiu (2008) när elever diskuterar val. Det kan också 

genereras negativa effekter genom att det mellan kompisar kan finnas attityder om att 

det är fult att vara skrytsam (Leung, 2002) och man vill därför inte utmärka sig som 
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framgångsrik inom matematikämnet. Genom att hänvisa till kopisar kan valet upplevas 

ligga på någon annan i likhet med föräldrarna. 

 

Elevernas beskriver hur de fått reda på att det finns en spetsutbildning av sin 

matematiklärare genom att de blivit rekommenderade och uppmuntrade till att gå denna 

utbildning.  Detta är i likhet med studien av Wilkins & Xin (2003) som beskriver 

matematiklärarens förmåga att uppmärksamma och uppmuntra den enskilda eleven i 

matematikundervisningen samt att koppla den till användbarhet både på ett personligt 

plan men också i ett samhällsperspektiv 

 

Att gå till den skola som är hänvisningsskola är vanligast bland spetsutbildningens 

elever (Skolverket, 2016). Det är därför inte så konstigt att det finns elever som redan 

går på sin hänvisningsskola som sedan väljer att fortsätta där men gör ett aktivt val till 

en profilering mot matematik. När undervisning synliggörs och uppmärksammas genom 

utmaningar inte bara i klassrummet utan även på skolan och samhället uppstår en 

positiv inställning hos berörda parter enligt Wilkins & Xin (20023). Det finns elever 

som uppmärksammat en skola dit man sökt och samband med detta funnit en 

spetsutbildning men det visar sig också kunna vara en inkörsport för att komma in på en 

skola där man vill gå. 

 

Utifrån sammanställningen i tabellen kan man dra slutsatsen att skolans sätt att 

marknadsföra sig och nå ut till potentiella elever har en direkt påverkan på elevernas val 

att gå en spetsutbildning i matematik. Med tanke på att de nordiska länderna gå mot 

rådande internationell trend där olika typer speciella utbildningar och klasser blir allt 

mer ovanliga väljer Sverige och de nordiska länderna att marknadsföra olika typer av 

differentiering Tirri & Kuusto, 2013) där de med framgång värvar nya elever. 

På skola A har man i stor utsträckning nått ut med sin information och på denna skola 

tillämpas inget antagningsprov utan betoningen ligger på att eleverna ska ha intresset 

för matematikämnet. 
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Fråga 5  - Varför har du valt att gå en spetsutbildning i matematik? 

 

 

 

Resultat 

Samma elev kan ha svarat flera olika saker som förklarande faktor till varför de valt att 

gå en spetsutbildning i matematik. Resultaten har kategoriserats i tre huvudgrupper så 

som egna upplevelser, yttre påverkan samt en övrig. 

 

Egna upplevelser – Tycker om ämnet: 

Den faktor som eleverna själva skriver fram som avgörande till att de valt att gå en 

spetsutbildning i matematik och som sticker ut med god marginal från övriga faktorer är 

att de tycker om matematik som ämne. Eleverna beskriver matematikämnet med ord 

som kul, tycker om, gillar och älskar. Det är en homogen bild av att denna faktor är 

mest avgörande på alla skolor i undersökningen oavsett kön. 

- För att jag tycker att matte är kul och intressant. 

- Nöjet! 

- För att jag älskar matematik och tänkte att nu ska man äntligen få lite 

utmaningar. 

 

 

 

 
Egna upplevelser Yttre påverkan Övrigt 

 

T
y

ck
er

 o
m

 

äm
n

et
 

Ä
r 

b
ra

 p
å 

m
at

em
at

ik
 

F
in

n
er

 

u
tm

an
in

g
 

U
p

p
le

v
s 

so
m

 

lä
tt

 

T
il

lt
al

an
d

e 

u
tb

il
d

n
in

g
 

L
är

ar
en

 t
y

ck
te

 

d
et

 

F
ö

rä
ld

ra
rn

a 

ty
ck

te
 d

et
 

B
ra

 f
ö

r 

fr
am

ti
d

en
 

V
il

l/
v

al
d

e 
in

te
 

d
et

! 

F
in

n
a 

li
k

as
in

n
ad

e 

Ö
v

ri
g

t 
ex

. 

n
är

h
et

, 

k
o

m
p

is
ar

 

 

P
o

jk
e 

F
li

ck
a 

P
o

jk
e 

F
li

ck
a 

P
o

jk
e 

F
li

ck
a 

P
o

jk
e 

F
li

ck
a 

P
o

jk
e 

F
li

ck
a 

P
o

jk
e 

F
li

ck
a 

P
o

jk
e 

F
li

ck
a 

P
o

jk
e 

F
li

ck
a 

P
o

jk
e 

F
li

ck
a 

P
o

jk
e 

F
li

ck
a 

P
o

jk
e 

F
li

ck
a 

Skola A 4 6 0 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 

 10 3 6 2 2 0 1 3 0 0 1 

Skola B 8 3 1 0 7 5 3 6 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

 11 1 12 9 2 1 0 4 0 0 0 

Skola C 5 6 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 

 11 2 3 1 2 0 1 4 0 0 0 

Skola D 6 5 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

 11 0 4 4 0 0 0 2 0 0 1 

Skola E 6 8 0 3 1 5 2 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 

 14 3 6 3 1 0 1 4 0 0 2 

Skola F 4 6 4 5 2 9 0 2 0 0 1 1 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 

 10 9 11 2 0 2 0 8 0 0 0 

Skola G 6 3 1 0 1

1 

4 2 1 0 1 0 1 0 2 2 2 0 2 0 0 1 1 

 9 1 15 3 1 1 2 4 2 0 2 

Skola H 8 4 0 0 8 3 1 3 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 3 1 2 

 12 0 11 4 4 2 2 2 2 5 3 

Totalt per 

kön 

4

7 

4 

1 

7 1

2 

3

6 

3

2 

1

3 

1

5 

5 7 2 4 1 6 1

8 

1

3 

0 4 2 4 4 5 

Totalt 

pojkar 

och 

flickor 

 

88 

 

19 

 

68 

 

28 

 

12 

 

6 

 

7 

 

31 

 

4 

 

6 

 

9 
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Egna upplevelser – Är bra på matematik: 

Även det faktum att vilja ägna sig åt något man upplever sig att vara bra på är en 

förklarande faktor. Skola F avviker markant på denna fråga där nära hälften av klassen 

uppger detta som orsak till sitt val att gå en spetsutbildning medan det endast är ett fåtal 

i varje klass på de övriga skolorna. 

- För att jag tycker om matte och är bra på det. 

- Jag tycker om att göra det jag är bra på och jag tycker att jag är duktig på  

matematik. 

- Jag har valt spetsutbildning för att jag vet att jag är bra på matte och jag vet att 

det är en fördel att kunna mycket matte på gymnasiet.” 

 

Det finns även de eleverna som skriver fram det som ett ”ickeval” som trots allt kan 

tolkas som ett positivt val: 

- Eftersom matte är ett av de ända ämnena som inte är tråkiga och som jag förstår. 

 

Egna upplevelser – Finner utmaningar: 

Att finna utmaning är den näst starkast avgörande faktorn till att välja att gå en 

spetsutbildning i matematik både hos pojkar och hos flickor. Det finns en lite variation 

skolorna emellan där skola C och D avviker med att färre på dessa skolor uppger att 

denna faktor haft betydelse.  

- Jag ville gärna ha klurigare uppgifter och jobba snabbare. 

- För att jag vill ha mer utmaning i ämnet matematik eftersom att jag inte kunder få 

det i min gamla skola. 

- För att skapa utmaningar som motiverar mig att fortsätta 

 

Egna upplevelser – Upplevs som lätt: 

Det är även så att eleverna beskriver ”lättheten” för ämnet vilket kan tolkas som 

fallenheten för ämnet. Det finns ett avvikande skola, B där hälften av eleverna finner 

ämnet som lätt i jämförelse med några enstaka på varje skola i övrigt.   

- Jag har alltid haft lätt för matte och legat steget före 

- Det var alltid ganska lätt på vanliga mattelektioner så jag tänkte varför inte? 

- För att jag haft det väldigt lätt för mig i skolan och varit duktig i de flesta ämnen 

och ville ha lite mer utmaningar. 

 

Egna upplevelser – Tilltalande utbildning: 

Det är också relativt vanligt att eleverna gjort valet med sikte på att det kommer att vara 

positivt inför framtiden. Det är både ur aspekten att de ska komma in på rätt 

gymnasium, att ha skaffat sig ”rätt” förutsättningar att klara gymnasiestudierna och att 

de har en tydlig bild av att det kommer att vara bra för framtida arbete. 

- För att man kommer att ha stor nytta av extra matten i gymnasiet. 

- Jag behöver bra betyg i ma för att komma in på det gymnasium och sen  

högskoleutbildningen jag vill. 

- Därför att det var den mest tilltalande profilen och jag ville ändå ha utmaning 

inom matten också. 
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Yttre påverkan – Läraren tyckte det: 

Läraren som uppmuntrande och informant till utbildningens existens går att finna 

liksom att de tillsammans med elevens föräldrar uppmuntrar eleven även om det är 

relativt få.    

- Min lärare rekommenderade det för mig. 

- Min lärare i mellanstadiet sa det på mitt utvecklingssamtal. 

- Min gamla lärare berättade för dem som var bra på matte att det fanns en  

 spetsutbildning. 

 

Yttre påverkan – Föräldrarna tyckte det: 

Föräldrarna som förklarande faktor till skolvalet är relativt få. Det finns dock en skillnad 

i genus där en pojke uppger att föräldrarna varit en påverkande faktor medan sex flickor 

uppger detsamma. 

- För att jag tyckte det var kul, och min familj ville det också. 

- Dessutom vill jag att mina föräldrar ska vara stolta över mig. 

- För att mamma och pappa tyckte att det skulle passa (dom hade rätt). 

 

Yttre påverkan – Bra för framtiden: 

Det är ca en femtedel av eleverna som tänker framåt och uppger att en avgörande faktor 

till att gå en spetsutbildning är att det är ett klokt val inför framtiden. Inga större 

skillnader finns mellan genus men på skola G är det hälften av eleverna som gjort valet 

med tanke på framtiden som är betydligt fler än på någon annan skola. 

- Bra att kunna i alla jobb och ens vardag. 

- Bra för framtiden: Bra betyg, bra utbildning, kunna få bra jobb, kunna klara mig. 

- Jag vill ha ett bra jobb. De är också en klar fördel när man börjar gymnasiet. 

 

Yttre påverkan – Valde inte det: 

Några elever anser inte att det är de som gjort valet att gå en spetsutbildning i 

matematik. Tre av fyra är flickor och de finns alla i storstadsregioner. 

- Jag valde att gå spetsutbildning i matematik för att min mattelärare och mina  

föräldrar tvingade mig. 

- Mina föräldrar berättade om den här skolan två dagar innan intagningsprovet.  

Jag valde inte. 

- För att mina föräldrar och min mattelärare "tvingade mig". 

 

Övrigt – Finna likasinnade: 

Det finns kategorirer av faktorer som inte går in under egna upplevelser eller yttre 

påverkan på ett tydligt sätt men ändå kan vara värda att beakta som individuella svar. 

- Eftersom vi har något gemensamt så trodde jag även att klassen skulle ha bra 

sammanhållning. 

- Ha klasskamrater som gillar matte, .det blir typ grupptryck att man ska få bra 

betyg och plugga mycket.. 

- Jag har tidigare tyckt att matte har varit jätteroligt vilket har ledit till att det även 

gått väldigt bra! På senaste året har den glöden försvunnit. Jag vill ha tillbaka 

den, delvis för att det går bättre då men också för att jag fortfarande tycker att 

det är kul någonstans djupt inne. 
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Analys 

 

Egna upplevelser – Tycker om ämnet: 

Det finns ett starkt samband mellan intresse och framgång enligt Köller, Baumert & 

Schnabel (2001). En positiv inställning genererar intresse som leder till framgång och 

en positiv spiral har bildats. Just detta beskriver eleverna när de förklarar varför de valt 

att ägna sig åt matematik utifrån att de tycker om att göra det som de upplever sig vara 

bra på. Inte minst finner de nöje i att arbete med matematik vilket är en kontrast till den 

bild av hur Unenge (1999) beskriver att eleverna upplever matematikämnet som svårt 

och tråkigt. Det kan också vara så att det blir ett ”ickeval” då andra ämnen upplevs som 

svåra eller tråkiga och matematiken blir det enda som kvarstår som något man i varje 

fall inte tycker illa. 

 

Egna upplevelser – Är bra på matematik: 

Även Briggs (1998) visar på att de tidiga upplevelserna vara sig de är positiva eller 

negativa har en avgörande betydelse. Eleverna som beskriver matematiken utifrån ett 

ämne som de är bra på har troligtvis haft positiva erfarenheter vilket genererat ett 

självförtroende att våga och vilja ägna sig åt matematik. Förklaring till varför en skola 

urskiljer sig går inte att utläsa men någon form av uppmuntran eller diskussion kring 

elevernas förmåga skulle kunna vara en förklarande faktor till att de faktiskt skriver 

fram sig själva som duktiga. Detta kan sättas i kontras till de asiatiska länderna där det 

anses vara fult att vara skrytsam och att ge en positiv bild av sig själv som duktig. Detta 

har inneburit att eleverna har en klart negativ bild av sig själva som matematikutövare 

trots att det presterar mycket bra i PISA och Timms (Leung, 2002). Flera elever på 

skola F uppger att de är bra på matematik i jämförelse med andra skolor. Ett möjlig 

förklaring skulle kunna vara att alla dessa elever kommer från upptagningsområdet och 

skolan har lyckats väl med att nå ut med sin information och på detta sätt kan tänkas ha 

uppmuntrat och sporrat eleverna till att våga anta utmningen utifrån att de är bra på 

matematik. 

 

Egna upplevelser – Finner utmaningar: 

Lusten och sökandet efter utmaningar är en av de mest avgörande faktorerna i denna 

studie. Detta överensstämmer med flera studier så som Leder (2011), Wynands & 

Möller 2005) och Leung (2002) där elever beskriver att de har ett behov av mental 

stimulans och utmaningar. Elever som går speciella program inriktade på matematik är 

många gånger medvetna om sin förmåga och förutsättnigningar inom ämnet och ett 

aktivt val att gå en spetsutbildning är att försäkra sig om att man kommer att erbjudas 

dessa utmaningar. Eleverna på skola C och D utmärkte sig med att realtivt få ville ha 

mer utmaningar. Detta skulle kunna förklaras med att flera redan i sexan gått på samma 

skola med samma lärare. Det kan antas att dessa elever i större utsträckning är 

influerade av utmanande matematik och därför inte eftersöker det.  

 

Egna upplevelser – Upplevs som lätt: 

I studien har jag valt att separera lätthet och ”bra” på matematik. Detta då det inte 

nödvändigtvis behöver vara så att bara för att man är duktig så har man lätt för det utan 

hårt arbete kan ligga bakom framgången och att de uttrycker att de är ”bra” på det men 

det blir samtidigt tydligt att dessa oftast går hand i hand. Anmärkningsvärt många på 

skola B uppger att de valt utifrån att ämnet upplevts som lätt men någon för mig synlig 

förklaring finns inte. 

 

 



  
 

30 

Egna upplevelser – Tilltalande utbildning: 

En övertygelse om att matematikämnet är av vikt både i skolan och som del i samhället 

genererar en hög motiverande faktor (Chiu, 2008) vilket även kan ses i denna studie. 

Eleverna motiverar sitt val både med tanke på nästa steg i livet d.v.s. att komma in på 

vilket gymnasium. De tänker även på längre sikt genom att beskriva hur en 

spetsutbildning kommer att innebära fördelar i form av att ha goda kunskaper med sig 

på gymnasiet som kommer att innebära goda förutsättningar för bra betyg som i sin tur 

leder till ökade chanser att kunna läsa till det yrket man önskar.  

 

Yttre påverkan – Läraren tyckte det: 

Både elevens, föräldrarnas och lärarens syn på matematik och elevens förutsättningar 

för att lyckas inom ämnet är framgångsfaktorer enligt Boaler (2016). Att läraren 

beskriver att den tror att en spetsutbildning i matematik är något som skulle passa 

eleven kan vara en klart positivt avgörande faktor till eleven val. Detta stämmer överens 

med det eleverna i denna studie där läraren beskrivs som uppmuntrande till att göra ett 

aktivt val, ofta i samråd med föräldrarna.  

 

Yttre påverkan – Föräldrarna tyckte det: 

Att föräldrarna är medvetna om sina barn kunskapsnivå och huruvida de kräver extra 

utmaningar beskriver Pettersson (2011) som skäl till att de uppmuntra sina barn till att 

söka utmaningar i matematikämnet. Det stämmer väl överens med det som några elever 

skriver fram även i denna studie. Det finns en skillnad i genus där betydligt fler flickor 

skriver att de blivit uppmanade av sina föräldrar något som kan beaktas utifrån att 

Sheldrake, Mujtaba & Reiss (2013) visade att flickor har en lägre självkänsla och tilltro 

till sin förmåga trots att de presterar lika bra. De kan därför behöva uppmuntras till att 

våga ta sig an matematikutmaningar då det av tradition är ett ämne som är tilldelat 

pojkar (Pattersson m.fl., 2003) 

 

Yttre påverkan – Bra för framtiden: 

En tolkning är att flera elever har en syn på matematiken som överensstämmer med 

Briggs (1998) där det beskrivs som en motiverande faktor utifrån att matematikämnet 

anses borga för en social och ekonomisk god framtid. Det går inte med säkerhet säga att 

det som eleverna i detta fall beskiver som ”bra” för framtiden och kunna ”klara” sig 

bra innebär exakt samma värderingar om framtiden som Briggs studier visade men det 

är möjligt att så är fallet utifrån dagens förutsättningar och tankar kring 

arbetsmarknaden. Möjligt är också att samtal kring matematikens användning förts på 

den skola där många elever uppger denna faktor som orsak till valet eller att en aktiv 

diskussion förts kring framtiden med ett växande behov av yrken relaterade till 

matematik. Skola F har i så fall lyckats väl med detta då många elever gjort det aktiva 

valet att gå en spetutbildning i matematik utifrån att det är bra för framtiden.  

 

Yttre påverkan – Valde inte det: 

Det finns ett antal elever som inte upplever att de själva har fått göra det aktiva valet att 

gå en spetsutbildning utan att föräldrar eller lärare ”tvingat” eleven till detta val. I tre 

utav fyra fall är det flickor och ingen av de fyra ger uttryck för att de är negativa till 

matematikämnet som sådant. Föräldrarengagemanget är ofta en avgörande faktor till att 

våga ta sig an och läsa matematik i skolan (Pattersson m.fl., 2003) och en möjlig 

förklaring skulle kunna vara att detta engagemang av barnet upplevts som ett tvång. I 

två utav fallen beskrivs mamman som den aktivt drivande medan de två andra fallen 

refereras till föräldrarna. I Briggs (1998) studie av framstående matematikprofessorer 
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visade det sig att mammans inställning och uppmuntran kunde urskiljas som en 

utmärkande faktor till att de lyckats. 

 

Övrigt – Finna likasinnade: 

Psykologiska faktorer så som känsla av tillhörighet och ett socialt skapande av 

kontakter med personer med samma intresse och på samma intellektuella nivå beskrivs 

vid ett par tillfällen som faktorer till elevernas val. I studien av Preckel, Goetz, Pekrun 

& Kleine (2008) där elever som går speciella program inriktade på matematik beskrivs 

som motiverade och med ett stort självförtroend matematiskt. Detta innebär inte per 

automatik att de har samma självförtroende i alla sammanhang. Att finna likasinnade 

kan ge en känsla av samhörighet och att våga vara den man är. 

 

Övrigt: 

Faktorer så som positiv kamratpåverkan och en önskan om att finna det intresse och 

”glöd” man en gång haft för matematikämnet är faktorer som beskrivs.  
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Fråga 7  - Beskriv hur en vanlig matematiklektion brukade ser ut i sexan. 

 

 

 

Resultat 

Att ha arbetat enskilt är i särklass den vanligaste erfarenheten som eleverna i studien har 

med sig från sin matematikundervisning i 6:an. Det är nästan alltid räkning i en 

traditionell matematikbok. Att jobba i just par eller grupp visar sig vara relativt vanligt 

och inte minst EPA-modellen (enskilt, par, alla) beskrivs. 

 

Aktivitet – Enskild räkning 

Att arbeta enskilt är den aktivitet som eleverna i särklass uttrycker att de ägnat sig mest 

åt under sina matematiklektioner i sexan. 73 % av eleverna ger uttryck att de på ett eller 

annat sätt ägnat sig åt att räkna enskilt. Skola C avviker genom att det är relativt få 

elever, 31 % som uppger att de ägnat sig åt enskilt arbete.     

- Vi räknade. 

- Alla jobbar i matteboken medan läraren kollade aftonbladet. 

- Först brukade vi ha genomgång med olika tal sen började vi jobba i matteboken. 
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Skola A 6 5 3 2 1 5 0 0 0 1 5 7 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 

 11 5 6 0 1 12 1 0 0 1 5 

Skola B 1

4 

6 8 6 3 1 0 0 3 0 1

0 

6 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 20 14 4 0 3 16 5 0 1 0 0 

Skola C 2 3 2 1 6 6 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5 3 12 0 4 3 0 0 0 0 0 

Skola D 9 5 5 3 0 2 0 1 4 3 9 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 14 8 2 1 7 13 2 0 0 0 0 

Skola E 2 9 2 9 0 3 0 2 0 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 11 11 3 2 3 7 1 0 0 0 0 

Skola F 8 12 6 1

1 

2 3 0 0 3 3 6 1

1 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 20 17 5 0 6 17 2 0 0 0 0 

Skola G 1

1 

6 7 3 0 2 0 0 0 0 7 5 2 0 2 4 0 0 0 0 1 6 

 17 10 2 0 0 12 2 6 0 0 7 

Skola H 1

2 

7 8 6 2 1 2 0 2 0 1

0 

4 0 0 1 4 0 0 0 0 1 3 

 19 14 3 2 2 14 0 5 0 0 4 

Totalt per 

kön 

6

4 

53 4

1 

4

1 

1

4 

2

3 

2 3 1

5 

1

1 

5

1 

4

3 

8 4 3 8 1 0 0 2 4 1

2 

Totalt 

pojkar 

och 

flickor 

 

117 

 

82 

 

37 

 

5 

 

26 

 

94 

 

12 

 

 

11 

 

1 

 

2 

 

16 
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Aktivitet – Genomgång av lärare 

Hälften av eleverna beskriver att en traditionell matematiklektion består av genomgång 

på något sätt av läraren. Bilden är homogen bland pojkarna respektive flickor bland 

beskrivningarna. Skola C avviker med att relativt få beskriver denna aktivitet. 

- Vi hade ca 2 genomgångar i veckan och arbete i boken varje lektion. Läraren 

hade inte tid att hjälpa alla och sedan användning av dator. 

- Läraren hade en genomgång på tavlan och sedan gjorde vi ibland grupparbete 

men vi  jobbade mest i boken. 

- Först hade vår lärare en jättelång genomgång som tog upp ungefär 3/4 av 

lektionen. Sedan fick vi jobba i boken den återstående tiden. 

 

Aktivitet – Par- &eller grupparbete 

Att arbeta i par eller grupp med matematik beskriver nästan en fjärdedel av eleverna att 

de gjorde i sexan. Fler flickor än pojkar ger uttryck för det och hela 75 % av eleverna på 

skola C skriver fram detta. 

- Vi jobbade mycket i boken. Men också i grupper om problemlösning och andra  

  aktiviter. 

- Vi gick igenom läxor, diskuterade och jobbade tillsammans i grupper. 

- Vi jobbar mkt med samarbeta och enskilt arbete då vi får problem att lösa i 

grupper. 

 

Aktivitet – Hjälpa kompisar 

Att elever används som resurs i klassrummet till behövande klasskamrater beskrivs av 

både flickor och pojkar som något som förekommer. 

- Satt i ett hörn och gjorde 9:ans mattebok medans läraren förklarade nåt för 

resten av klassen eller så gick jag runt och hjälpte andra elever. 

- Vi hjälpte alltid varann och ibland (inte ofta) hade vi jätteroliga mattelekar. 

- Vi jobbade ofta i mattematikboken med uppgifter och sidor läraren valt ut men 

när man blev klar fick man extrauppgifter(som ibland inte fanns för att de inte 

hade planerat att man skulle bli klar) eller så fick man hjälpa klasskamrater som 

inte förstod. 

 

Aktivitet – Lab. / Problemlösning/Ute 

Att arbeta med laborativt material, använda sig av att vara ute eller jobba med 

problemlösningsuppgifter är begränsat framskrivet av eleverna. 

- Först kunde vi arbeta lite i boken. Sedan tyckte vår lärare också att de var för lätt 

så vi hade mest problemlösning på tal. Sedan så var det slut, dessa 

problemlösningar var väldigt roliga. 

- Ibland så gjorde vi mattespel det kunde vara med kortlekar, tärningar och på 

datorn. 

- Alla satt i klassrummet och läraren gick igenom något på tavlan. Vi fick ofta 

minder  matteproblem som vi skulle lösa i par och sedan redovisa. Ibland 

använde vi små  skyltar där vi skrev svaren på lärearens fråga, så att vi alla fick 

svara. 

 

Arbetsmaterial – Boken 

Tre av fem elever beskriver att de använder sig av sin matematikbok som 

arbetsmaterial. Det finns ingen skillnad i genus i frågan men på två skolor, C och E är 

det relativt få som belyser matematikboken. 

- Alla jobbar i matteboken medan läraren kollade aftonbladet. 
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- Vi jobbade i boken hela tiden vilket jag tyckte var skönt. Och var fjärde lektion 

hade vi genomgång. 

- Vi jobbade i vår mattebok alltid. 

 

Arbetsmaterial – Extramaterial 

Att extramaterial tillhandahålls, ofta i form av böcker för en högre årskurs beskrivs av 

både flickor och pojkar men i något större utsträckning av pojkar. 

- Jag arbetade ensam med en annorlunda mattebok gentemot klassen. 

- Vi jobbade i matteboken, jag  var oftast klar väldigt snabbt så fick jag göra en 

massa extrauppgifter. 

- Svårare uppgifter ur andra böcker. 

 

Arbetsmaterial – Stenciler 

Stenciler används både som ordinarie undervisningsmaterial och som extrauppgifter för 

att träna något specifikt.  

- Jag och en annan fick jobba i en lite svårare mattebok. Ibland fick vi stenciler för 

att träna på specifika saker. 

- Uppgifter att räkna i boken och mycket stenciler. 

- Min lärare hade en genomgång och sedan jobbade vi mest med stenciler eller i  

 boken. 

 

Arbetsmaterial – Praktiskt material 

Endast en elev beskriver att denne har jobbat med praktiskt material.  

- Ibland gjorde vi gruppuppgifter eller mer praktiska uppgifter. 

 

 

Arbetsmiljö – Arbetsro 

Få elever beskriver sin arbetsmiljö utifrån att den är god. 

- När man fastnade på ett tal så räckte man bara upp handen 

- När jag gick i sexan så började lektionen med att vår lärare öppnade dörren. 

Sedan hälsade vi innan vi satte oss ner. Sedan jobbade vi med det ämnet inom 

matematiken som vi höll på med eller så gick vår lärare igenom. Ibland  tävlade 

vi mot varandra eller andra skolor. Vi jobbar i grupp och aldrig i matteböcker. Vi 

har anteckningar. Lektionen avslutas med att vi säger hej då. 

 

 

Arbetsmiljö – Avsaknad av arbetsro 

När eleverna får välja att skriva fritt hur en vanlig matematiklektion i sexan såg ut 

beskriver tio procent av eleverna en orolig arbetsmiljö. Tre fjärdedelar av de som ger 

uttryck för detta är flickor och det är tre skolor som dessa beskrivningar kommer ifrån 

d.v.s. på fem utav de åtta skolorna finns ingen elev med beskrivningar om en dålig 

arbetsmiljö.  

- Jag satt och pratade för att jag inte fick nya uppgifter när jag var färdig  

- Alla tjattrade som påtända ekorrar. Läraren gjorde annat och en del kastade 

sudd. 

- Den var lätt och stökig. Jag låg långt fram i boken och babblade på lektionerna. 
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Analys  
 

Aktiviter: 

Traditionell undervisningskultur med enskild räkning i boken indikerar att trots 

reformer som t.ex. matematiklyftet inte har medfört någon större förändring i den 

svenska matematikundervisningen så här långt. En liten koppling till de matematiska 

förmågorna kan skönjas i att eleverna i större utsträckning verkar jobba med 

diskussions- och resonemangsuppgifter i par eller grupp. Enligt Wilkins (2003) studie 

har tidiga erfarenheter både i och utanför skolan ofta rotat sig starkt och har en 

djupgående påverkan till attityden och viljan att lära sig matematik. De elever som 

uttryckt att deras erfarenheter av matematikundervisningen är av traditionellt slag och 

sedan väljer att gå en spetsutbildning i matematik kan man anta har positiva upplevelser 

i just denna undervisningsmetod. I Leder (2011) studie beskrev studenterna att ämnet 

matematik uppskattats utifrån att det erbjudit utmaningar, träning av uthållighet och 

perioder av självständigt arbete vilket de såg som positivt. Kanske är det just dessa 

elever som finns i denna studie också som uppskattar att få arbeta självständigt  och 

många gånger individuellt.  

 

Arbetsmaterial: 

Att undervisningen sker utifrån någon form av matematikbok beskriver eleverna är 

mycket vanligt. På en skola har en klass haft samma lärare i 6:an som nu på 

spetsutbildningen i 7:an och denna klass skiljer sig i stor utsträckning åt då de inte 

använder sig av matematikbok. Här har man jobbat istället valt att jobba med 

problemlösningsuppgifter utifrån EPA (enskilt, par, alla) något eleverna skriv fram som 

positivt. Att bli tilldelad en matematikbok från en årskurs högre eller gymnasiebok visar 

sig i Skolverkets (2016) studier vara det vanligaste sättet att tillhandahålla anpassningar 

på för elever med fallenhet vilket verkar överensstämma med spetselevernas 

erfarenheter. Skolverkets material som är framtaget med tanke på att kunna möta elever 

som behöver utmaningar och ta till vara deras begåvning genom att använda sig av 

antingen acceleration eller berikning ger ingen elev något uttryck för att ha mött annat 

än just med hjälp av annat läromedel.  

 

Arbetsmiljö: 

Det är inte ovanligt att beteende hos elever med särkskild begåvning misstolkas och att 

de betraktas som ointresserade, krävande och istället ägnar tiden åt att störa andra då de 

inte finner någon utmaning på sin egen nivå (Skolverket, 2015). Det är troligt att det 

finns elever som representerar just denna grupp i denna studie. Beskrivningar av hur de 

inte fått uppgifter att göra vilket resulterat i att de ägnat sig åt annat och pratat vilket kan 

ha upplevts som störande för andra passar väl in på denna elevgrupp.  
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Fråga 8  - När använder du dig av matematik på din fritid? 

 

 

Resultat  
Läxa: 

Att eleverna använder sig av matematik just när de gör matematikläxan beskriver 

framförallt flickor. 

- När jag gör matteläxan. 

- När man pluggar till matteprov. 

-  När jag pluggar fysik. 

 

För nöjes skull: 

Matematik för nöjes skull beskrivs på flera olika sätt. 

- Och ibland om jag bara kommer på något jag skulle vilja veta, som t ex någon 

gång räknade jag ut ungefär hur många dagar i sitt liv en tjej får mens…det var 

ganska intressant. 

- Jag tycker om att göra det när jag är uttråkad. 

- Jag vet inte riktigt men, men jag tycker det är väldigt kul. Vi brukar ibland lösa 

   uppgifter hela familjen. 
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Skola A 0 3 0 0 8 8 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 

 3 0 16 3 1 2 2 0 

Skola B 1 0 1 0 9 6 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

 1 1 15 2 2 0 1 1 

Skola C 1 2 1 1 4 4 4 3 2 1 0 0 0 3 1 0 

 3 2 8 7 3 0 3 1 

Skola D 0 0 1 0 6 4 0 7 5 1 1 1 0 0 2 0 

 0 1 10 7 6 2 0 2 

Skola E 2 1 0 4 7 10 0 6 2 3 1 0 0 0 0 0 

 3 4 17 6 5 1 0 0 

Skola F 0 3 2 0 6 14 1 16 5 3 0 2 0 0 0 0 

 3 2 20 17 8 2 0 0 

Skola G 2 4 2 0 8 11 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 

 6 2 19 1 3 2 1 0 

Skola H 1 4 1 0 9 13 1 4 4 2 1 3 0 0 0 1 

 5 1 22 5 6 4 0 1 

Totalt 

per kön 

7 17 8 5 57 70 10 38 23 11 5 8 4 3 4 1 

Totalt 

pojkar 

och 

flickor 

 

24 

 

 

13 

 

127 

 

48 

 

 

34 

 

13 

 

7 

 

 

5 
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Handla och räkna pengar: 

4 utav 5 elever gör kopplingen till pengar, att handla och göra beräkningar till sparande 

och är därmed det område som i särklass dominerer elevers uppfattning om när de 

använder sig av matematiken på fritiden. Ingen skillnad finns mellan könen eller mellan 

skolorna i landet. 

- När jag handlar använder jag mig av överslagsräkning. 

- När jag handlar och betalar, när jag lånar och ska betalar tillbaka pengar. 

- Hemma, när jag ska köpa något, när jag planerar med siffror och sedan klockan 

och  allt det där. 

 

Mäta: Tid, längd och volym: 

Att använda sig av måttsystem genom mätning och uppskattning av längd, vikt och 

volym uppger 30 % av eleverna att de gör på fritiden som exempel på kopplingar till 

matematikens användning. Betydligt fler flickor än pojkar, 4:1 ser 

matematikanvändning i dess moment. 

- När jag ska ställa klocka till nästa morgon 

- När jag handlar, bakar och lagar mat. 

- När man handlar, när man lagar mat, springer och vill vet hur långt man 

sprungit. 

 

Fritidsaktiviteter: 

Det enda området pojkar har större svarsfrekvens än flickor är inom fritidsaktiviteter där 

dubbelt så många pojkar beskriver hur olika slags elektroniska spel kräver ett 

matematiskt tänkande. 

- Spel ex. minecraft och hur många mål jag gör och hur mkt jag ska fylla min  

vattenflaska, 4/5 tycker jag. 

- När jag programerera Java. Inte mkt annars. 

- T.ex när jag spelar monopol. 

 

Alltid ofta och jämnt:  

En del av eleverna beskriver att matematiken finns i allt vi ser och gör. 

- Hela tiden!  En mkt viktig del i dagens samhälle, allt man lär sig i skolan har man  

användning för och det är viktigt med bra betyg. 

- Hela tiden. Allt är matematik. 

- Viktig för samhället, allt man lär sig är användbart och det är viktigt med bra 

betyg. 

 

Behövs ej:  

Några elever ger uttryck för motsatsen till ofta och jämnt d.v.s. aldrig och ser 

matematiken som ett isolerat ämne skilt från verkligheten även om det kan upplevers 

som kul. 

- Jag använder inte matematiken efter skolan. 

- Jag använder sällan matte på fritiden men tycker ändå att spetsutbildningen är 

kul och  även kul att få lära sig årskursen högres matte. 

- Just nu inte så ofta. 

 

Övrigt:  

Det är vissa specifika exempel på matematikens användning som ges uttryck för av 

några få elever. 

- När jag säger att jag går i spetsgruppen  och ska bevisa det och när min lillebror 

tror att han kan allt om matte. 
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- På t. ex lotteri brukar jag räkna ut hur stor chans jag har för att vinna. 

- Tycker inte att matematiken i skolan är användbar och inte heller att den är en 

viktig del av dagens samhälle däremot att det är viktigt att ha bra betyg i det. 

 

Analys  

Matematikens användbarhet är det området det går att urskilja en skillnad i genus. 

Flickor beskriver i mycket större utsträckning än pojkarna vad matematiken kan 

användas till rent praktiskt och med koppling till verkligheten. Mer än dubbelt så 

vanligt är det också att flickor beskriver att de använder matematiken när de gör läxor. 

Wilkins & Xin (2003) visade att när matematikundervisningen kopplas till 

användbarhet både på ett personligt plan men också till ett samhällsperspektiv ger det 

eleverna långvariga positiva effekter på inställning till matematik något flickorna i 

studien kan vara ett uttryck för. Fler pojkar än flickor beskriver att de använder sig av 

matematiken för sitt stora nöjes skull vilket skulle kunna vara ännu en indikation på att 

flickor i större utsträckning har behov av att kunna koppla matematiken till dess 

användning. Motstridigt till detta är dock att det är ungefär lika många flickor som 

pojkar som inte ser någon användning alls av matematiken i sin vardag. 
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5.3 Resultat och analys av flervalfrågor 
 

A) Allt inom matematiken hänger ihop i ett logiskt system 

 

Skola 

Instämmer helt  Instämer till stor 
del 

Instämmer till 
viss del 

Instämmer inte 
alls 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Skola A 2 1 7 7 1 1 0 0 

  3 14 2 0 

  16% 74% 11% 0% 

Skola B 5 0 7 5 1 2 1 1 

  5 12 3 2 

  23% 55% 14% 9% 

Skola C 6 5 2 3 0 0 0 0 

  11 5 0 0 

  61% 28% 0% 0% 

Skola D 5 2 5 3 0 0 0 0 

  7 8 0 0 

  47% 53% 0% 0% 

Skola E 3 4 4 5 0 1 0 0 

  7 9 1 0 

  41% 53% 6% 0% 

Skola F 1 3 7 11 0 0 0 0 

  4 18 0 0 

  18% 82% 0% 0% 

Skola G 5 3 6 6 2 2 0 0 

  8 12 4 0 

  33% 50% 17% 0% 

Skola H 5 2 7 7 1 2 1 0 

  7 14 3 1 

  28% 56% 12% 4% 

TOTALT: 32 20 45 47 5 8 2 1 

  52 92 13 3 

  33% 58% 8% 2% 
 

Resultat  

En stor majoritet av eleverna på spetsutbildningen uppger att de ser matematik som 

logisk och att den hänger ihop. Endast tre elever anser att detta inte alls stämmer vilket 

utgör 2 % av den undersökta gruppen som har en stor samstämmighet mellan både 

skolorna och könen.  

 

Analys 

Eleverna med fallenhet för matematik som Leder (2011) studerat i Australien 

uppskattade matematiken då den var logiskt och vacker vilket bidrog till att de gärna 

ägnade sig åt den något även eleveerna på spetsutbildnig ger uttryck för.  
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B) Matematiken är en viktig del av dagens samhälle  

 

Skola 

Instämmer helt  Instämmer till 

stor del 

Instämmer till 

viss del 

Instämmer inte 

alls 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Skola A 4 1 3 7 3 1 0 0 

  5 10 4 0 

  26% 53% 21% 0% 

Skola B 8 4 6 3 0 1 0 0 

  12 9 1 0 

  55% 41% 5% 0% 

Skola C 8 5 0 3 0 0 0 0 

  13 3 0 0 

  81% 19% 0% 0% 

Skola D 6 5 1 0 3 0 0 0 

  11 1 3 0 

  73% 7% 20% 0% 

Skola E 3 4 4 5 0 1 0 0 

  7 9 1 0 

  41% 53% 6% 0% 

Skola F 5 10 2 3 1 1 0 0 

  15 5 2 0 

  68% 23% 9% 0% 

Skola G 11 6 2 3 0 2 0 0 

  17 5 2 0 

  71% 21% 8% 0% 

Skola H 7 5 6 3 1 3 0 0 

  12 9 4 0 

  12% 36% 16% 0% 

TOTALT: 52 40 24 27 8 9 0 0 

  92 51 17 0 

  58% 32% 11% 0% 

 

Resultat  

Detta är ett påstående där relativt stor variation finns mellan de olika skolorna men inte 

mellan könen. Ingen elev uppger att den anser att matematiken inte är en viktig del av 

samhället men det finns en variation från 12 % till 81 % i att instämma helt. 

  

Analys  

Detta resultat väcker onekligen nyfikenhet där frågor kring hur elever ser på kopplingen 

mellan samhället och matematiken. Kan eleverna tolkat påståendet olika eller skiljer sig 

uppfattningen åt kring synen på matematikens användning? Hyde (2009) beskriver hur 

framgång inom matematiken är en väsentlig faktor för att lyckas i livet och göra karriär 

inom matematiska områden som ingenjör, teknolog och matematik. Har vissa elever 

redan sett den kopplingen till skillnad från andra?  
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C) Det är roligt att lösa matematikuppgifter som tar lång tid 

 

Skola 

Instämmer helt  Instämmer till stor 

del 

Instämmer till 

viss del 

Instämmer inte 

alls 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Skola A 0 3 6 3 4 3 0 0 

  3 9 7 0 

  16% 47% 37% 0% 

Skola B 3 0 8 2 2 3 1 3 

  3 10 5 4 

  14% 45% 23% 18% 

Skola C 1 4 6 1 1 2 0 1 

  5 7 3 1 

  31% 44% 19% 6% 

Skola D 6 4 2 1 2 0 0 0 

  10 3 2 0 

  67% 20% 13% 0% 

Skola E 2 3 1 5 4 2 0 0 

  5 6 6 0 

  29% 35% 35% 0% 

Skola F 0 2 4 6 4 6 0 0 

  2 10 10 0 

  9% 45% 45% 0% 

Skola G 5 1 4 2 4 4 0 4 

  6 6 8 4 

  25% 25% 33% 17% 

Skola H 4 0 7 3 2 6 1 2 

  4 10 8 3 

  16% 40% 32% 12% 

TOTALT: 21 17 38 23 23 26 2 10 

  38 61 49 12 

  24% 38% 31% 8% 

 

Resultat  

Eleverna på spetsutbildningarna uppger inte någon gemensam uppfattning kring 

upplevelsen att lösa matematiska problem som tar långt tid utan vi finner en bred 

variation av uppfattningar. Pojkar uppger sig ha en något mer positiv inställning till 

denna typ av uppgifter än flickor. 

 

Analys 

Hyde (2009) påvisade att pojkar visade bättre resultat på just problemlösningsförmågan 

i de högre åldrarna något ligger i linje med vad denna studie visar och Boaler (2016) 

visar att elevers inställning till att ta sig anuppgifter av utmanande karaktär är avgörande 

till hur de kommer att lyckas vilket också kan skönjas. 
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D) Matematik är mitt favoritämne i skolan 

  

Skola 

Instämmer helt  Instämmer till 

stor del 

Instämmer till 

viss del 

Instämmer inte 

alls 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Skola A 0 4 5 2 5 3 0 0 

  4 7 8 0 

  21% 37% 42% 0% 

Skola B 2 0 6 5 5 3 1 0 

  2 11 8 1 

  9% 50% 36% 5% 

Skola C 3 5 3 2 2 1 0 0 

  8 5 3 0 

  50% 31% 19% 0% 

Skola D 3 1 3 3 1 1 3 0 

  4 6 2 3 

  27% 40% 13% 20% 

Skola E 1 3 4 5 1 1 1 1 

  4 9 2 2 

  24% 53% 12% 12% 

Skola F 2 2 3 5 2 4 1 3 

  4 8 6 4 

  18% 36% 27% 18% 

Skola G 5 0 7 5 1 3 0 3 

  5 12 4 3 

  21% 50% 17% 13% 

Skola H 7 1 4 3 3 6 0 1 

  8 7 9 1 

  32% 28% 36% 4% 

TOTALT: 23 16 35 30 20 22 6 8 

  39 65 42 14 

  24% 41% 26% 9% 

 

Resultat 

Totalt sett uppger 65 % av eleverna att matematik är deras favoritämne helt eller till stor 

del men en stor variation finns. Inga större könsskillnader går att utläsa men en viss 

skillnad mellan skolor. På skola C uppger hela 50 % att matematik är deras favoritämne 

och sammanlagt uppger 81 % av eleverna att de instämmer helt eller delvis. Detta i 

jämförelser med skola F där 45 % uppger att de endast instämmer till viss del eller inte 

alls.  

 

Analys 

Med tanke på att eleverna på en spetsutbildning har valt att läsa matematik i utökad takt 

och omfattning är det inte förvånande att en majoritet uppger att de tycker om ämnet. 

Intressantare är dock att 35 % av eleverna uppger att de inte tycker om matematik i den 

utsträckningen att det är deras favoritämne helt eller ens till viss del.  

Att vara framgångsrik inom matematikämnetanses borga för social och ekonomisk 

status runt om i världen (Jablonka, 2014).Kanske finns dessa faktorer med som 

avgörande faktorer istället för lust? 
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E) Man måste vara smart för att lära sig matematik 

 

Skola 

Instämmer helt  Instämmer till 

stor del 

Instämmer till 

viss del 

Instämmer inte 

alls 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Skola A 0 0 2 1 4 2 4 6 

  0 3 6 10 

  0% 16% 32% 53% 

Skola B 0 0 0 1 6 5 8 2 

  0 1 11 10 

  0% 5% 50% 45% 

Skola C 0 0 0 1 3 5 5 2 

  0 1 8 7 

  0% 6% 50% 44% 

Skola D 0 0 0 2 5 2 5 1 

  0 2 7 6 

  0% 13% 47% 40% 

Skola E 0 0 1 2 3 4 3 4 

  0 3 7 7 

  0% 18% 41% 41% 

Skola F 0 0 1 2 5 5 2 7 

  0 3 10 9 

  0% 14% 45% 41% 

Skola G 0 0 6 0 3 7 4 4 

  0 6 10 8 

  0% 25% 42% 33% 

Skola H 1 0 2 1 5 7 6 3 

  1 3 12 9 

  4% 12% 48% 36% 

TOTALT: 1 0 12 10 34 37 37 29 

  1 22 71 67 

  1% 14% 44% 42% 

 

Resultat 
En klar majoritet av eleverna har uppfattningen att man inte behöver vara smart för att 

lära sig matematik. En fråga med stor samstämmighet och utan större variation mellan 

kön eller skolor. Endast en enda elev av 160 st instämmer helt medan hela 86 % 

instämmer endast till viss del eller inte alls. 

 

Analys 
Eleverna i de framgångsrika asiatiska länderna beskriver att man når matematisk 

framgång genom hårt arbete och inte fallenhet. Denna uppfattning att man inte behöver 

vara smart för att lära sig matematik delas av eleverna på en spetsutbildning. Även 

Boaler (2016) menar på att det inte är elevernas IQ som är det avgörande för att lyckas 

utan inställningen, uppmuntran och möjligheter till lärande.  
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F) All matematik man lär sig i skolan är användbar. 

 

Skola 

Instämmer helt  Instämmer till 

stor del 

Instämmer till 

viss del 

Instämmer inte 

alls 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Skola A 1 0 4 7 4 2 1 0 

  1 11 6 1 

  5% 58% 32% 5% 

Skola B 3 0 7 3 3 3 1 2 

  3 10 6 3 

  14% 45% 27% 14% 

Skola C 4 3 2 5 2 0 0 0 

  7 7 2 0 

  44% 44% 13% 0% 

Skola D 5 1 4 3 1 1 0 0 

  6 7 2 0 

  40% 47% 13% 0% 

Skola E 3 0 2 6 1 2 1 2 

  3 8 3 3 

  18% 47% 18% 18% 

Skola F 0 4 6 8 2 2 0 0 

  4 14 4 0 

  18% 64% 18% 0% 

Skola G 1 3 8 4 4 4 0 0 

  4 12 8 0 

  17% 50% 33% 0% 

Skola H 3 2 5 2 4 6 2 1 

  5 7 10 3 

  20% 28% 40% 12% 

TOTALT: 20 13 38 38 21 20 5 5 

  33 76 41 10 

  21% 48% 26% 6% 

 

Resultat 

68 % av spetsutbildningens elever uppger att de anser att all matematik man lär sig är 

användbar till viss del eller helt. På fyra av undersökningens åtta skolor finns ingen som 

uppger att man inte instämmer alls och synen på matematikens användbarhet tycks 

generellt vara stor på dessa skolor.   

 

Analys 

Pedagogens förmåga att välja och koppla uppgifter till användbarhet ger effekter på 

elevers inställning (Wilkins & Xin, 2003). På flera skolor uppger nästan 90 % av 

eleverna att de instämmer helt eller delvis att de ser matematikens användbarhet. Detta 

ger en god grund för dessa elever till en som Wilkins och Xin beskriver ”positiv spiral ” 

som genererar positiva effekter för både individ, pedagog, förälder och samhälle. 
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G) Alla i min familj tycker om matematik 

 

Skola 

Instämmer helt  Instämmer till 

stor del 

Instämmer till 

viss del 

Instämmer inte 

alls 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Skola A 1 0 2 5 3 1 4 3 

  1 7 4 7 

  5% 37% 21% 37% 

Skola B 1 0 9 1 2 4 2 3 

  1 10 6 5 

  5% 45% 27% 23% 

Skola C 2 3 1 2 5 1 0 2 

  5 3 6 2 

  31% 19% 38% 13% 

Skola D 2 1 3 3 4 1 1 0 

  3 6 5 1 

  20% 40% 33% 7% 

Skola E 2 2 3 3 2 4 0 1 

  4 6 6 1 

  24% 35% 35% 6% 

Skola F 0 2 4 5 3 4 1 3 

  2 9 7 4 

  9% 41% 32% 18% 

Skola G 5 5 3 2 2 4 3 0 

  10 5 6 3 

  42% 21% 25% 13% 

Skola H 2 1 6 6 2 4 4 0 

  3 12 6 4 

  12% 48% 24% 16% 

TOTALT: 15 14 31 27 23 23 15 12 

  29 58 46 27 

  18% 36% 29% 17% 

 

Resultat 

Eleverna uppger att deras familjemedlemmar har väldigt olika uppfattningar kring 

matematikn. 54 % har en mer positiv inställning medan 46 % har en mindre positiv 

inställning vilket får anses vara en bred variation. Varken mellan kön eller skolor finns 

någon större skillnad.  

 

Analys 

Forskning visar att föräldrars inställning är en avgörande faktor till att eleverna lyckas i 

matematik (Pattersson m. fl. 2003). Föräldrar är ofta medvetna om sina barns 

kunskapsnivå vilket kan vara skäl till att de vill att de söker utmaningar (Pettersson, 

2011). Det har ingen betydelse om vilken inställning föräldrarna själva har till 

matematiken, det viktiga är att uppmuntran och positiva support finns att stötta elevens 

inställning.  
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H) När jag lyckas i matematik är jag extra glad och stolt. 

 

Skola 

Instämmer helt  Instämmer till 

stor del 

Instämmer till 

viss del 

Instämmer inte 

alas 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Skola A 3 4 5 4 1 1 1 0 

  7 9 2 1 

  4% 6% 1% 1% 

Skola B 7 5 3 3 4 0 0 0 

  12 6 4 0 

  8% 4% 3% 0% 

Skola C 5 6 3 2 0 0 0 0 

  11 5 0 0 

  7% 3% 0% 0% 

Skola D 3 3 7 2 0 0 0 0 

  6 9 0 0 

  4% 6% 0% 0% 

Skola E 5 7 2 2 0 1 0 0 

  12 4 1 0 

  8% 3% 1% 0% 

Skola F 3 10 3 4 2 0 0 0 

  13 7 2 0 

  59% 32% 9% 0% 

Skola G 5 4 5 4 3 3 0 0 

  9 9 6 0 

  38% 38% 25% 0% 

Skola H 5 3 5 7 4 1 0 0 

  8 12 5 0 

  32% 48% 20% 0% 

TOTALT: 36 42 33 28 14 6 1 0 

  78 61 20 1 

  49% 38% 13% 1% 

 

Resultat 

Att lyckas i matematik uppger eleverna gör dem ”extra” stolta och glada och kring detta 

råder stor samstämdhet oavsett genus eller skola. Endast en elev motsäger sig 

påståendet medan hälften av eleverna instämmer helt. 

 

Analys 

Matematikämnet är känt som en nyckelkomponent i skolans läroplan med hög status 

och fungerar som ett kritiskt filter till många utbildningar och karriärmöjligheter (Leder, 

2011). Att lyckas i matematikundervisningen blir då ett steg i en positiv riktning och 

något man känner glädje och stolthet i att behärska. Sundqvist (2015) beskriver hur 

ämnet har en status och är socialt betingat med ekonomisk och kulturell framgång vilket 

är skäl till att elever känner sig extra stolta gentemot föräldrarna. 
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I) Jag ger upp när jag inte förstår matematikuppgifter medetsamma 

 

Skola 

Instämmer helt  Instämmer till stor 

del 

Instämmer till 

viss del 

Instämmer inte 

alls 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Skola A 0 1 0 1 3 1 7 6 

  1 1 4 13 

  5% 5% 21% 68% 

Skola B 0 1 0 0 4 2 10 5 

  1 0 6 15 

  5% 0% 27% 68% 

Skola C 0 0 0 1 0 2 8 5 

  0 1 2 13 

  0% 6% 13% 81% 

Skola D 0 2 0 0 1 0 9 3 

  2 0 1 12 

  13% 0% 7% 80% 

Skola E 0 1 3 2 1 2 3 5 

  1 5 3 8 

  6% 29% 18% 47% 

Skola F 0 1 2 0 1 8 5 5 

  1 2 9 10 

  5% 9% 41% 45% 

Skola G 0 5 0 2 6 4 7 0 

  5 2 10 7 

  21% 8% 42% 29% 

Skola H 1 0 0 1 0 8 13 2 

  1 1 8 15 

  4% 4% 32% 60% 

TOTALT: 1 11 5 7 16 27 62 31 

  12 12 43 93 

  8% 8% 27% 58% 

 

Resultat 

Oavsett om det är en pojke, en flicka eller på vilken spetsutbildningen i landet hen går 

uppger en klar majoritet (84 %) av eleverna att de inte ger upp när de inte förstår en 

uppgift meddetsamma. 

 

Analys 

I en studier beskriver elever hur de har uppskattat matematikämnet då det har inneburit 

utmaning, perioder av självständigt arbete och träning i uthållighet (Leder, 2011). 

Denna beslutsamheten och positiva inställningen till att är utmärkande drag för att nå 

framgång inom ämnet. Att inte ge upp och att finna en utmaning när ämnet inte alltid är 

begripligt tycks även motivera spetseleverna till att inte ge upp.  
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J) Jag har alltid haft lätt för matematik. 

 

Skola 

Instämmer helt  Instämmer till stor 

del 

Instämmer till 

viss del 

Instämmer inte 

alls 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Skola A 1 5 7 3 1 1 1 0 

  6 10 2 1 

  32% 53% 11% 5% 

Skola B 5 5 8 1 1 2 0 0 

  10 9 3 0 

  45% 41% 14% 0% 

Skola C 4 3 2 3 2 2 0 0 

  7 5 4 0 

  44% 31% 25% 0% 

Skola D 8 1 1 3 1 1 0 0 

  9 4 2 0 

  60% 27% 13% 0% 

Skola E 5 6 1 2 0 1 1 1 

  11 3 1 2 

  65% 18% 6% 12% 

Skola F 2 6 5 4 1 3 0 1 

  8 9 4 1 

  36% 41% 18% 9% 

Skola G 6 4 5 4 2 3 0 0 

  10 9 5 0 

  42% 38% 21% 0% 

Skola H 9 3 3 7 2 1 0 0 

  12 10 3 0 

  48% 40% 12% 0% 

TOTALT: 40 33 32 27 10 14 2 2 

  73 59 24 4 

  46% 37% 15% 3% 

 

Resultat 

En klar majoritet av eleverna uttrycker att de alltid haft lätt för matematik. Samtidigt  

uppger en knapp femtedel av eleverna att de inte instämmer eller endast till viss del 

instämmer i påståendet. 

 

Analys 

Boaler (2016) visar att matematisk begåvning är av underordnad betydelse för att nå 

framgång i matematik utan inställningen till matematiken är den avgörande faktorn. 

Inställningen i sin tur har dock en nära koppling till om man har haft lätt för ämnet och 

därmed fått en positiv inställning när man i de tidigare åren tagit sig an utmaningar i 

matematiken vilket som sedemera genererat positiva eller negativa effekter. 
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K) Jag får bra självförtroende när jag lyckas i matematik 

 

Skola 

Instämmer helt  Instämmer till stor 

del 

Instämmer till 

viss del 

Instämmer inte 

alls 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Skola A 3 2 4 5 3 1 0 1 

  5 9 4 1 

  26% 47% 21% 5% 

Skola B 4 4 10 4 0 0 0 0 

  8 14 0 0 

  36% 64% 0% 0% 

Skola C 6 6 2 2 0 0 0 0 

  12 4 0 0 

  75% 25% 0% 0% 

Skola D 3 2 6 1 1 2 0 0 

  5 7 3 0 

  33% 47% 20% 0% 

Skola E 5 5 2 4 0 1 0 0 

  10 6 1 0 

  59% 35% 6% 0% 

Skola F 2 7 2 6 4 1 0 0 

  9 8 5 0 

  41% 36% 23% 0% 

Skola G 6 2 5 1 2 7 0 1 

  8 6 9 1 

  33% 25% 38% 4% 

Skola H 5 2 7 5 2 3 0 1 

  7 12 5 1 

  28% 48% 20% 4% 

TOTALT: 34 30 39 28 12 14 0 3 

  64 67 26 3 

  40% 42% 16% 2% 

 

Resultat 

Att matematikframgång ger självförtroende blir tydligt. 84 % av eleverna uppger att de 

instämmer helt eller delvis i att de får bra självförtroende när de lyckas i matematik. 

(Vilket de skulle kunna ha svarat även om ämnet varit ett annat – svaret säger inget om 

att matematikämnet är unikt i detta sammanhang.) 

 

Analys 

Andrews, Ryve, Hemmi & Sayers (2014) beskriver hur flera faktorer påverkar elever 

som når framgång i matematikämnet. Framgång föder självförtroende som föder 

framgång. Nyckelkomponenter för att nå framgång i matematikämnet är att sätta upp 

egna mål, ha ambitioner och självförtroende vilket det visar sig att eleverna på 

spetsutbildningarna har generellt sett. 

 



  
 

50 

 

L) Matematik är det ämne som det är viktigast att ha bra betyg i. 

 

Skola 

Instämmer helt  Instämmer till stor 

del 

Instämmer till 

viss del 

Instämmer inte 

alls 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Skola A 1 3 5 5 4 1 0 0 

  4 10 5 0 

  21% 53% 26% 0% 

Skola B 2 1 7 5 3 0 2 2 

  3 12 3 4 

  14% 55% 14% 18% 

Skola C 2 1 5 4 1 3 0 0 

  3 9 4 0 

  19% 56% 25% 0% 

Skola D 1 0 2 5 5 0 2 0 

  1 7 5 2 

  7% 47% 33% 13% 

Skola E 4 2 2 5 1 3 0 0 

  6 7 4 0 

  35% 41% 24% 0% 

Skola F 1 3 4 10 3 1 0 0 

  4 14 4 0 

  18% 64% 18% 0% 

Skola G 8 2 2 4 2 3 1 2 

  10 6 5 3 

  42% 25% 21% 13% 

Skola H 8 2 2 4 2 3 2 2 

  10 6 5 4 

  40% 24% 20% 16% 

TOTALT: 27 14 29 42 21 14 7 6 

  41 71 35 13 

  26% 44% 22% 8% 

 

Resultat 

En bred variation kring uppfattningen av matematikbetygets betydelse. Det går inte att 

utläsa några skillnader i uppfattningar hos pojkar eller flickor och inte heller mellan 

skolorna men att matematiken är en betydande faktor att ha bra betyg i instämmer mer 

än 3/5 av elverna i till viss del eller helt.  

 

Analys 

Leder (2011) beskriver att det finns ett klart samband mellan de som når framgång i 

matematik ofta väljer en karriär relaterade till matematik som ingenjör, börsmäklare, 

dator- och mjukvaruutvecklare. Chiu (2008) skriver att det finns en övertygelse om att 

matematikämnet har betydelse och är av vikt både i skolan och som del i samhället 

vilket genererar en hög motiverande faktor. Detta kan vara en orsak till att även 

speteleverna finner att det är vikigt med bra betyg i ämnet. 
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5.4 Resultat och analys av samband  
Nyfikenheten kring framgångsfaktorer bland de länder som presterat väl i 

internationella jämförande studier är stor och i matematik har internationella jämförelser 

fått en stark genomslagskraft. En grundläggande fråga i relation till en spetsutbildning i 

matematik är vem som lyckas och vem som vill ägna sig åt matematik. Utifrån detta 

ställde jag mig frågorna vilka faktorer elever uttrycker för valet att gå en 

spetsutbildning i matematik samt  vilken syn på matematik och matematikundervisning 

som uttrycks hos dessa elever. En tredje fråga är om det går att finna några kopplingar 

mellan dessa två frågor.   

 

Min studie visar att de två allra vanligaste faktorerna som skrivs fram av elever som 

orsak till att välja en spetsutbildning i matematik är att det finns en stor glädje och 

tillfredställelse i matematiken och en hunger efter utmaningar, vilket flera tidigare 

studier också visar (Leder, 2011; Wynands & Möller, 2005; Preckel, Goetz, Pekrun, 

Kleine, 2008). Det blir tydligt att det finns ett stort behov av att få utmaningar något 

man inte upplever att de tidiga åren i grundskolan lyckats med att erbjud dem.  

 

Ett tydligt samband är att flertalet av de elever som uppger att de valt att gå en 

spetsutbildning i matematik utifrån önskan att finna utmaningar uppger att de inte ger 

upp när de inte förstår en matematikuppgift medetsamma. En klar majoritet av dessa 

elever uppger också att de tycker det är roligt att lösa matematikuppgifter som tar lång 

tid. Denna förmåga att vara ihärdig och inte ge upp är väsentlig faktor till framgång. 

Även Leder (2011) fann att de elever som visat sig vara högpresterande fann en stor 

glädje i utmaningar och uppskattade att få återkommande perioder av att självständigt 

jobba med problemlösning. Deras höga motivation och uthållighet samt bredd på 

fritidsaktiviteter fann man som gemensamma faktorer som lett till framgång inom 

matematiken.  

 

Matematik beskrivs av flera av eleverna som kul och rolig och något man funnit 

självförtroende i som lett till motivation att våga anta utmaningar. Intresset av ämnet 

leder till en ökad lust att lära vilket i sin tur föder framgång och tillfredställelse vilket 

blir en positiv spiral. Självförtroende, lust och motivation har visat sig vara 

framgångsfaktorer som har ett ömsesidigt förhållande för att nå framgång i matematik 

(Preckel, Goetz, Pekrun, Kleine, 2008) vilket även denna studie indikerar. Det finns 

inget i resultaten som indikerar på något samband mellan antagningsförfarandet och 

elevens syn på matematik eller dess motivation. 

 

Upptäckten att det finns en spetsutbildning är i många fall initierat och uppmanat från 

antingen föräldrar och syskon men också tidigare lärare har påverkat. Föräldrar har ofta 

en god insikt i vad barnen behöver enligt Pettersson (2011). Flera av eleverna beskriver 

att de blivit uppmuntrade och i samråd med föräldrarna gjort det aktiva valet att gå en 

spetsutbildning i matematik. De uppger alla att de alltid haft lätt för matematik i skolan 

och en klar majoritet av dem uppger också att de blir extra glada och stolta när de lyckas 

i ämnet. Utifrån detta kan man anta att föräldrarna har haft insikt om sina barns förmåga 

och lyckats med att uppmuntra dem på ett sådant sätt att de känner en stolthet och 

tillfredställelse när de lyckas. Föräldrar till elever på en spetsutbildning i matematik 

visar generellt sett ett positivt förhållningssätt gentemot ämnet och tar aktiv del av sina 

barns utbildning vilket även Kilpatrick (2012) visat som framgångsfaktor i Finland. Det 

verkar dock inte nödvändigtvis vara så att föräldrarna själva tycker om matematik utan 

det räcker med att ha en positiv inställning till ämnet vilket även Boaler (2016) skriver 

om. Variationen här är stor i denna studie då vissa elever beskriver hur hela familjen 
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tycker om matematik  och gärna ägnar sig åt ämnet i olika form på sin fritid medan 

andra skriver att föräldrarna inte allt tyckte om ämnet men är uppmuntrande och stolta 

över sitt barns framgångar. Det gemensamma för dem båda är stöttande och 

uppmuntrande föräldrar. Det finns även exempel i studien där elever tydligt beskriver 

att initiativet att gå en spetsutbildning i matematik inte låg hos dem utan att föräldrarna 

varit de som tagit beslutet. Det finns dock ingen negativ bild av matematik uttryckt av 

någon av de tre eleverna som tydligt skriver att valet att gå en spetsutbildning i 

matematik inte legat hos dem. De uppger alla att de instämmer helt eller delvis i att de 

alltid haft lätt för matematik och de anser alla att matematik är ett viktigt ämne att ha 

bra betyg i men de varierar stort i sättet att se på ämnets användbarhet. Det är med andra 

ord inte ämnet i sig som de utrycker en negativ inställning till utan det faktum att de 

befinner sig på en utbildning de själva inte valt.  

 

De elever som tidigare inte mött en traditionell undervisning utan arbetat utifrån 

problemlösning i par och grupp ger uttryck för en mycket positiv uppfattning av 

matematikämnet och dess användbarhet. Detta lyfte Briggs (1998) som positiva 

exempel för att generera långvariga och goda erfarenheter. Även i denna studie finns 

dessa exempel på elever som beskriver en undervisningsform med mycket diskussioner 

och pararbete som positiv. Majoriteten av eleverna i studien beskriver dock sina 

erfarenheter från en matematiklektion som traditionell med genomgång av läraren följt 

av enskild räkning ofta med utgångspunkt i boken. En klar majoritet av dessa elever har 

dock en mycket positiv inställning till ämnet även om det inte är så många som skriver 

ut det som sitt favoritämne.  

 

Resultaten som redovisats i 5.2 och 5.3 visar en generell bild av vem eleven kan vara 

som väljer att gå en spetsutbildning i matematik. Om man däremot tittar på individnivå 

är det tydligt att de elever som valt att gå en spetsutbildning kan vara mycket olika, både 

vad gäller varför de gjort detta val och gällande deras syn på matematik och 

matematikundervisning. T.ex skriver två olika elever att de har grundat sina val att gå en 

spetsutbildning i matematik utifrån att de båda vill finna utmaningar och stimulans på 

en högre nivå. De uttrycker alltså samma faktor som orsak för valet att går en 

spetsutbildning i matematik. Den ena av dessa elever uttrycker sedan en syn på 

matematik som lustfylld och något som denne gärna ägnar sin fritid åt men att det inte 

är viktigt att ha bra betyg i ämnet. Den andra eleven uttrycker däremot matematikämnet 

som det viktigaste ämnet att ha bra betyg i och anledningen till att läsa och bli bra i 

matematik är för att kunna komma in på rätt utbildning och lyckas i livet. Liknande 

finns det flera elever som beskriver matematik som ett ämne de tycker mycket om och 

gärna ägnar sig åt men som samtidigt uttrycker olika faktorer, t.ex att ämnet upplevs 

som lätt och därför är ett naturligt val eller önskan att finna studiemotiverade liksinnade 

som inte tycker det är nördigt att ägna sig åt matematik, för sitt val att gå en 

spetsutbildning i matematik. Sammanfattningsvis finns exempel på elever som grundat 

sitt val på samma faktor men har olika inställning till ämnet och dess användning. 

Likväl finns det elever som grundat sitt val på olika faktorer men uttrycker liknande syn 

på matematik och matematikundervisning. Slutsatsen som går att dra är att det inte finns 

en specifik typ av elev som väljer att gå en spetsutbildning i matematik men att det finns 

flera gemensamma drag som ofta återkommer hos dessa elever. Troligtvis har en elev 

som går en spetsutbildning i matematik en positiv inställning till matematikämnet något 

som föräldrarna stöttar och uppmuntrar. De har en uthållighet och tro på att hårt arbete i 

kombination med att erbjudas stimulerande utmaningar kommer borga för att de 

utvecklas och klarar sig bra i livet.  

 



  
 

53 

6 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en metoddiskussion  som behandlar val av metod och 

validiteten av studien. Denna följs av en resulatatmetod där studiens resultat diskuteras 

utifrån den litteratur som ligger till bakgrund i studien samt tankar och vidare 

forskningsfrågor.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att komma åt elevernas egna upplevelser utifrån texter som de 

har fått skriva fritt av öppna frågeställningar. Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå 

och förmedla och enligt Fejes & Thornberg (2015) lämpar den därför sig väl att använda 

till att tolka och förstå barns och ungdomars upplevelser inom skolans värld. Ur ett 

historiskt perspektiv har hermeneutiken används för att tolka bibeltexter och andrar 

religiösa texter men idag finns flera olika moderna riktningar som tillämpas när syftet är 

att fånga elevers förställningar, projekt, upplevelser och drömmar (Ödeman, 2007). Den 

vidaste inriktningen av hermeneutiken är den allmäna tolkningsläran där det empiriska 

materialet kan ugöras av dagböcker, dokument, brev eller uppsatser av olika slag och 

där materialet kan vara spontant skrivet eller skrivit på uppdrag med aviskt att användas 

till ett speciellt syfte (Fejes & Thornberg, 2015) som detta och bör då tas i beaktan som 

en bakomliggande faktor.  

Mitt val att göra en hermeneutiskt tolkning utifrån ett empiriskt material som enkäter är 

inte ett traditionellt förfarande. Den bakomliggande tanken var att låta eleverna fritt 

skriva uppsatser som skulle användas i tolkande syfte men där risken kändes stor att 

texterna skulle bli allt för sparsamma och inte tolkningsbara. Då skolorna skiljer sig åt i 

fråga om både ansökningsförfarande, placering av skola och dess upptagninsområde var 

jag mån om att komma åt så många elevers upplevelser som möjligt. Genom att 

använda mig av en enkät med öppna frågor som empirisk data säkerställde jag att få en 

rimlig textmängd som behandlade de underliggande frågorna samtidigt som det fria 

valet för eleverna att kunna välja att skriva om vad de själva ville möjliggjordes med en 

ökad validitet för ändamålet. En orsak till den stora variationen på texternas längd kan 

ha varit att eleverna inte getts förutsättninga i tid och rum att utveckla sina texter. När 

texter skrivs på uppdrag är det en avvägning i att styra för hårt genom att betinga 

skrivandet med längd eller tid (Ödeman, 2007) samtidigt som det fria skrivandet ska 

möjliggöras. Enkäterna kan därför ha genomförts under olika situationer och med olika 

mängd tid vilket kan vara en möjlig förklaring till de olika långa texterna som skrivits.    

Studiens generaliserbarhet är begränsad till tolknigar av texterna i juste denna studie 

men kan givitvis appliceras och jämföras med liknande studier och förhållande 

(Bryman, 2014) 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Min studie visar en generell bild av att elever som väljer att gå en spetsutbildning i 

matematik gör det för sin lust att lära och att de söker utmaningar i ett ämne de inte 

nödvändigtvis har som favoritämne men känner en stor tillfredställelse att ägna sig åt. 

Ofta finns det föräldrar som uppmuntrar och är delaktiga i sina barns utbildning och det 

är i större utsträckning syskon som haft påverkan än kompisar. Användbarhet av 

matematik är inte alltid synlig för eleven i den egna vardagen men en majoritet anser att 

ämnet är en mycket viktig del i dagen samhälle. Det är också glädjande att majoriteten 

av eleverna inte anser att man måste vara smart för att lära sig matematik utan att 

ihärdighet och att tycka om att lösa problem som tar lång tid är enligt eleverna mer 

avgörande om du ska bli framgångsrik. Min erfarenhet är just detta, att tron på sig själv 
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i matematik tillsammans med en arbetsinsats som bygger på lust att lära och utvecklas 

samt en målmedvetenhet är det som föder framgång i matematik.  

 

Eleverna beskriver hur jakten på nya utmaningar och lusten att lära är de främsta 

faktorerna för att välja en spetsutbildning i matematik. I media beskrivs ofta att svenska 

elever är både lata och ointresserade men sällan presenteras de elever som vill mer än 

vad skolan erbjuder dem. Flera av de elever som beskriver sin tidigare skolgång i 

enkäten gör det utifrån att de har upplevt brist på struktur, ordning och utmanande 

undervisning. I Skolverkets material om att hitta och stödja elever med fallenhet för 

matematik beskrivs hur dessa elever riskerar att fara illa i skolan då de inte sällan 

betraktas som stökiga, krävande och ointresserade (Skolverket, 2015). Just denna debatt 

är för närvarande i full gång både på skolor och i samhället. Är det månne dags att 

fokusera lika mycket på de elever som vill mer än en lägstanivå då dessa elever har lika 

stor rätt till anpassningar som de som har svårt att klara målen? Är det kanske dags att 

på samma sätt inom specialpedagogiken fokusera på att hjälpa dessa elever?  

 

Eleverna i studien som beskrev att deras föräldrar tvingat dem till att gå en 

spetsutbildning i matematik väckte till en början en frustration i mig. När jag sedan 

upptäcker att dessa elever finner ämnet lustfyllt i stor utsträckning och anser att de har 

lätt för det och i varierad grad kan uppskatta dess utmaningar väcktes min nyfikenhet. 

Det framkom att alla elever som uttryckt detta går på skolor där de varit tvungna att 

genomgå ett förkunskapstest för att få börja. De genomförde detta prov, uppenbarligen 

med framgång då de innehar en plats på en spetsutbildning dit det är konkurrens att 

komma in. Om de verkligen inte velat gå där, hade då genomfört testet utifrån, vad vi 

bara kan spekulera i men trots allt, efter god förmåga? Om de verkligen inte velat gå 

där, hade då deltagit aktivt i att gå dit? De uttrycker även en medvetenhet om positiva 

effekter av att gå en spetsutbildning och det vore väldigt intressant att veta om de 

kommer att gå ut nian på en spetsutbildning i matematik. Hade kanske deras föräldrar 

en insikt om sina barn som eleverna själva inte var mogna att se? Var detta val trots allt 

ett positivt initiativ enlig eleverna/barnen även om de inte tog ett aktivt beslut att gå 

utbildningen? Detta vore intressant för framtida studier att undersöka.   

 

Flickorna i studien uttrycker större användbarhet av matematik och gör kopplingar till 

sin vardag.  Det går dock inte att utläsa någon skillnad i flickors och pojkars inställning 

till matematikämnet och det vore därför intressant att studera vidare om flickor i större 

utsträckning än pojkar har ett behov av att se kopplingen till användbarheten för att 

finna matematiken meningsfull. Bland spetsutbildningens elever är pojkarnas inställning 

mer positiv till uppgifter som tar längre tid och funderingar väcks om de därmed 

kommer att lyckas bättre? 

 

Flickors dåliga självförtroende grundläggs medvetet och omedvetet i både skola, hem 

och samhälle i de tidiga skolåren och visar sig sedan vara svåra att förändra. Tidig 

medvetenhet och tydliga strategier blir väsentliga för att lyckas vända flickors bristande 

självförtroende (Preckel, Goetz, Pekrun, Kleine, 2008). Då denna bild att flickor inte är 

lika matematiska är starkt socialt rotade är det viktigt att lyfta de goda förebilder som 

finns runt om oss och att visa på att flickor kan lyckas i lika stor utsträckning som 

pojkar. Ett sätt är att synliggöra den grupp av flickor som går en spetsutbildning i 

matematik. 

 

Ytterligare en genusskillnad som framkommer är att  flickor i större utsträckning än 

pojkar uttrycker att de valt utbildningen eftersom deras föräldrar tyckte det. Kanske är 
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det utifrån denna jämställdhetsdebatt som föräldrar i större utsträckning verkar 

uppmuntra flickor till att göra ett aktivt val att våga ta sig an utbildningen i matematik? 

 

Pojkar som flickor uttrycker annars i stort samma inställning och samma faktorer för sitt 

val. Det har visat sig att många elever som haft fallenhet för matematik sedermera valt 

yrken relaterade till matematik men yrkesvalen skiljer sig åt något. Kvinnor väljer i 

större utsträckning yrken inom medicin, statistik och mjukvaruutveckling medan män 

väljer yrken som ingenjörer, börsmäklare, programmering- och datorutvecklare(Leder, 

2011). Jag tror att det är av stor vikt att vi i tidig ålder försöker visa på att flickor har 

samma förutsättningar som pojkar att bli matematiska och lyckas inom områden 

relaterade till matematiken. Detta som ett led i en mer jämställd arbetsmarknad och för 

att säkerställa att inte stor matematisk kompetens går till spillo beroende på om du är 

pojke eller flicka. 

 

    Vi måste få upp ögonen för våra talangfulla elever, se deras stora potential  

    och stimulera dem att utveckla sina förmågor så långt det går. Då växer dessa  

    individer inte bara ämnesmässigt utan även på det personliga planet. De  

   inspirerar och lyfter även sina klasskamrater. Om vi tillåter dem, har de också 

   förmågan att bidra till nya vägar i samhällsutvecklingen.  (NCM, 2016) 

  

Det är nu hög tid att vi börja uppmärksamma dessa engagerade elever som vill lära så 

mycket. Har samhället såväl som individens behov av lustfyllda utmaningar råd att inte 

ta till vara på dessa ungdomar? 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A - Enkät 
 

Enkät till elever som börjat en spetsutbildning i matematik höstterminen 2015. 

 

1. Kön:    Pojke           Flicka  

 

 

2. Ålder: ________ 

 

 

3. Hur långt har du till skolan? Ligger skolan i ditt upptagningsområde? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

4. Hur fick du reda på att det fanns spetsutbildningar i matematik? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Varför har du valt att gå en spetsutbildning i matematik?  

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 
                                            Vänligen vänd sida. 



  
 

II 

 

 

6. Kryssa en ruta som du bäst tycker passar in på påståendena  

 

a) Allt inom matematiken hänger ihop i ett logiskt system. 

 

 
 

 

Instämmer helt             Instämmer till stor del          Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

 

 

 

b) Matematik är en viktig del av dagens samhälle. 

 

 
 

Instämmer helt             Instämmer till stor del         Instämmer till viss del       Instämmer inte alls 

 

 

 

c) Det är roligt att lösa matematikuppgifter som tar lång tid.   

 

 
 

Instämmer helt             Instämmer till stor del         Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

 

 

 

d) Matematik är mitt favoritämne i skolan. 

 

 
 

Instämmer helt             Instämmer till stor del          Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

 

 

 

e) Man måste vara smart för att lära sig matematik. 

 

 
 

Instämmer helt             Instämmer till stor del             Instämmer till viss del   Instämmer inte alls 

 

 

 

f) All matematik man lär sig i skolan är användbar. 

 

 
 

Instämmer helt             Instämmer till stor del           Instämmer till viss del     Instämmer inte alls 

 

 

 

 



  
 

III 

 

 

g) Alla i min familj tycker om matematik. 

 

 
 

Instämmer helt             Instämmer till stor del           Instämmer till viss del     Instämmer inte alls 

 

 

 

h) När jag lyckas i matematik är jag extra stolt och glad. 

 

 
 

Instämmer helt             Instämmer till stor del           Instämmer till viss del     Instämmer inte alls 

 

 

 

              i) Jag ger upp när jag inte förstår matematikuppgifter medetsamma. 

 

 

 
 

                Instämmer helt             Instämmer till stor del         Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

 

 

 

j) Jag har alltid haft lätt för matematik 

 

 
 

Instämmer helt             Instämmer till stor del           Instämmer till viss del     Instämmer inte alls 

 

 

 

k) Jag får bra självförtroende när jag lyckas i matematik 

 

 
 

Instämmer helt             Instämmer till stor del          Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

 

 

 

l) Matematik är det ämne som det är viktigast att ha bra betyg i. 

 

 
 

Instämmer helt             Instämmer till stor del          Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

 

 

 

 
                                                     Vänligen vänd sida. 
 



  
 

IV 

7. Beskriv hur en vanlig matematiklektion brukade se ut när du gick i sexan. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

8. När använder du dig av matematik på din fritid? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

                                                 Stort tack för din medverkan!  

 

 

 



  
 

V 

Bilaga B – Brev till vårdnadshavare 
 

Till vårdnadshavare för elever som börjat en spetsutbildning i matematik åk 7 

under ht 2015. 
 

Mitt namn är Annika Almgren och jag arbetar som lärare parallellt med att jag läser en 

magisterutbildning i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Bakgrund 
Våren 2016 är tanken att jag ska skriva ett magiterarbete och min nyfikenhet har väckts 

angående den satsning som gjorts på spetsutbildningar.10 skolor i Sverige har tillstånd 

av Skolverket att bedriva spetsutbildningar i matematik under hösten 2015.  Jag är 

intresserad av att ta reda på om det finns några gemensamma faktorer eller erfarenheter 

hos de elever som väljer att gå en spetsutbildning i matematik under sin högstadietid. 

 

Genomförande.  

Det skulle vara av stor värde för min studie om eleverna som började i åk 7 på en 

spetsutbildning i matematik under hösten 2015 kunde delta i min enkätundersökning. 

Eleverna besvarar en enkät med bl.a. frågor om sitt lärande, engagemang och 

motivation i matematikämnet. Studien är frivillig och som vårdnadshavare har du rätt att 

få information om att den kommer att äga rum under september månad. Eleverna 

kommer med sin klass under skoltid att besvara enkäten. Om du inte vill att ditt barn 

deltar i studien ombeds du att höra av dig till mig på nedanstående kontaktuppgifter 

 

Hur lämnade uppgifter används 

Enkäten fylls i anonymt, inga namn utan endast ålder och kön. De insamlade 

uppgifterna kommer sammanställas men det kommer inte att framgå vilka elever som är 

med i studien. 

 

Lämnade svar är skyddade 

Det kommer inte att framgå vad enskilda elever har svarat när undersökningens 

resultat redovisas. Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att alla som arbetar med 

undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

 

Annika Almgren 

Linnéuniversitetet i Växjö 

 

Kontakta mig gärna: 

Annika Almgren 

Telefonnr; 0470 – 70 81 81 

annika.almgren@lnu.se 
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