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Abstract: 

Matematikångest är ett förhållandevis vanligt förekommande fenomen som kan ha en starkt 
negativ inverkan på en individs inställning till matematikämnet i skolan. Två komponenter till 
matematikångest har i studier visat sig kunna vara en persons självuppfattning och upplevda 
självförmåga i förhållande till matematik. Självuppfattning innebär i detta sammanhang en 
persons bild av sig själv och inställning till matematikämnet, och självförmåga innefattar en 
persons tro på sin egen förmåga att klara av en utmaning. Denna studie undersöker vad lärare, 
speciallärare, specialpedagoger och psykologer anser kunna påverka elevers självuppfattning 
och självförmåga i förhållande till matematikämnet, och hur undervisningen kan utformas, samt 
hur lärare kan arbeta, för att förbättra dessa egenskaper hos elever. I resultatet framgår ett flertal 
faktorer som hävdas kunna påverka elevers inställning till matematik negativt, bland annat 
alltför repetitiva inslag i undervisningen, för abstrakt undervisning eller undervisning som styrs 
för mycket av matematikboken. I analysen relateras resultaten till två undervisningsformer, 
traditionell och elevaktiv undervisning, och det konstateras att de faktorer som i störst 
utsträckning påverkar elevers inställning till matematik negativt kan kopplas till den 
traditionella undervisningsformen. 
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1 Inledning 

Vårterminen 2017 undersökte jag via en litteraturstudie (Isaksson, 2017) begreppet 
matematikångest, eller math anxiety, och dess förekomst hos grundskoleelever samt hos 
lärarstudenter. I studien undersöktes också några faktorer som kan lindra eller förebygga 
matematikångest hos de båda grupperna. Studiens resultat visar att några faktorer som påverkar 
nivån av matematikångest hos elever i grundskolan är individens självbild och självuppfattning. 
En åtgärd som verkar kunna sänka elevernas nivå av matematikångest är arbete med konkret 
laborativt material som stöd i matematiken. Jameson (2014) lyfter framförallt fram 
självuppfattning som den viktigaste bidragande faktorn till matematikångest hos elever i årskurs 
två, men även självförmåga framstod som en faktor att ta i beaktande. Självuppfattning i 
förhållande till matematik innebär den självbild någon har om sig själv, sin kompetens och 
matematiska förmåga. Självförmåga syftar till en persons tro på möjligheten att själv styra sitt 
beteende på ett sådant sätt att det leder till ett önskat resultat (Jameson, 2014) Dessa begrepp 
tas upp närmare under rubriken teorianknytning.  

Att matematikångest är vanligt förekommande samt har en starkt negativ påverkan på 
skolelevers resultat i matematik framgår i en rapport sammanställd av OECD (2013). Ett av 
skolans grundläggande värden enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, s. 7) är att utbildningen ska ”främja alla elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” och i ämnesplanen för matematik framgår 
det att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till 
sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2011, s. 62). För de 
individer som lider av matematikångest kan denna lust att lära, samt intresse för matematik 
kraftigt försvagas, eftersom ett vanligt beteendemönster för dessa individer är att undvika 
matematik, och deras inställning till ämnet blir ofta negativ (Ashcraft, 2002, s. 181–182). Detta 
påpekar även Sjöberg (2006, s. 108) och menar att detta i sin tur kan leda till att de personer 
som egentligen är i störst behov av mer matematikträning är de som undviker ämnet mest. 

För att undvika denna negativa spiral hos de elever som känner ångest inför matematik, är det 
som lärare av intresse att undersöka huruvida det går att hjälpa dessa elever att stärka den egna 
självkänslan och öka intresset för matematik. Denna studie ämnar undersöka detta, med fokus 
på elevernas självuppfattning och syn på sin egen självförmåga, som viktiga orsaker till 
matematikångest. I studien kommer även undersökas vilka konkreta situationer i 
undervisningen som kan bidra till stärkande av självuppfattning och självförmåga. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka om lärare, speciallärare, specialpedagoger och psykologer 
känner till vad som kan påverka elevers självuppfattning och självförmåga i matematik, samt 
vad som kan göras för att förbättra och stärka dessa egenskaper hos eleverna. 

Studiens huvudfrågor utifrån syftet är: 

• Hur kan lärare arbeta för att förbättra elevers självuppfattning och självförmåga? 
• Hur kan undervisningen utformas, vilka konkreta undervisningssituationer kan skapas, 

för att förbättra elevers självuppfattning och självförmåga? 

3 Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras först en kortfattad bakgrund om olika synsätt på undervisning, 
därefter följer av en översiktlig beskrivning av matematikångest som begrepp och fenomen, 
och slutligen en beskrivning av skolans uppdrag i matematikämnet enligt läroplanen. 

3.1 Undervisning 

Det finns åtskilliga sätt att bedriva undervisning, och rådande åsikter om vilken form som är 
bäst och varför har varierat över tid. Hur undervisning bedrivs varierar förmodligen också 
mycket beroende på ett flertal faktorer, bland annat på vilken lärare som undervisar och vilket 
ämne undervisningen sker i. Liberg (2012, s. 231) skriver, med hänvisning till Englund, om 
fyra grundläggande utbildningsfilosofier, vilka präglar de undervisningsformer som vanligen 
förekommer i skolan. Perennialismen och essentialismen beskrivs som de utbildningsfilosofier 
som är mest färgade av traditionella idéer där individen och dess inlärning av specifika 
kunskaper är i fokus. Till perennialismen tillhör även ett fokus på kulturarvet och till exempel 
klassiska verk som en viktig del av utbildningen. Inom progressivismen, den tredje filosofin, 
förekommer ett fokus på elevens erfarenheter och en syn på eleven som medskapare av 
kunskap. I den filosofin kan eleven beskrivas vara i centrum och har en given plats som aktiv 
deltagare i undervisningen. Slutligen beskriver Liberg rekonstruktivismen, den sista av de fyra 
utbildningsfilosofierna, som en filosofi med många gemensamma drag med progressivismen. 
Inom rekonstruktivismen är det dock starkare betoning på att elevers skilda perspektiv ska 
framhävas för att kunna granskas och värderas. Olikheter i erfarenhet, faktakunskaper och 
föreställningar lyfts fram i undervisningen och mångfald ses som en tillgång i skolarbetet 
(Liberg, 2012, s. 232).  

Utöver de generella undervisningsfilosofierna finns det teorier som är ämnesspecifika, till 
exempel teorier om matematikundervisning. Skott et al (2010, s. 126) skriver om Cobb och 
Yackels begrepp sociomatematiska normer, vilket avser de förväntningar som finns i 
klassrummet eller i en matematisk undervisningssituation, från både lärare och elever på vad 
som förväntas av respektive part. Dessa normer innefattar bland annat arbetssättet i 
klassrummet, hur matematiken diskuteras och hur eleverna förväntas agera då de stöter på 
svårigheter. Skott et al (2010, s. 128) beskriver ett exempel på hur en lärare lyfter fram specifika 
regler för matematik och berömmer elever som kommer ihåg dessa regler, vilket då skapar en 
viss sociomatematisk norm där ihågkommandet av matematiska regler är högt prioriterat. Guy 
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Brousseau är en annan matematikdidaktisk teoretiker som också formulerat idéer om de normer 
som råder inom matematikundervisning. Brousseaus övergripande teori om matematikdidaktik, 
Theory of Didactical Situations, innefattar vad han kallar det didaktiska kontraktet, vilket är ett 
implicit kontrakt eller avtal mellan lärare och elever om vilka deras respektive uppgifter är och 
vilka förväntningar de har på varandra (Skott et al, 2010, s. 380–381).  Brousseaus teori beskrivs 
närmare under rubriken teorianknytning.  

3.2 Matematikångest 

Matematikångest, i engelskspråkig forskning vanligen benämnt mathematics/math anxiety, har 
som fenomen behandlats i forskningslitteratur sedan 1957 då Dreger och Aiken publicerade sin 
artikel om vad de då kallade number anxiety (Dowker, Sarkar och Looi, 2016, s. 2). 
Matematikångest beskrivs av Ashcraft (2002, s. 181) som oro eller ångestkänslor vilka påverkar 
individens förmåga att arbeta med matematik. Ashcraft menar att konsekvenserna för de som 
drabbas av matematikångest blir att de undviker matematikämnet, får lägre studieresultat samt 
sällan väljer utbildningar eller karriärer som kräver matematisk kompetens. 

En uppdelning i tre kategorier, av de faktorer som ligger till grund för att matematikångest 
uppstår, görs i Isakssons (2017) litteraturstudie enligt följande: biologiska faktorer, 
miljöfaktorer samt övriga faktorer. Av dessa faktorer står miljön för 60 % av påverkan skriver 
Isaksson (2017, s. 4) med hänvisning till Hembree. I en forskningsgenomgång om 
matematikångest listar Chang och Beilock (2016, s. 36) en mängd interventioner som kan 
minska effekten av matematikångest hos en elevs skolresultat. De nämner flera olika åtgärder, 
dels på individnivå såsom: andningsövningar, gruppterapi, eller olika typer av program för att 
motarbeta ångestkänslor, och därutöver nämns externa åtgärder som kan tas till såsom personlig 
handledning i matematik eller utökat antal matematikaktiviteter i hemmet.   

I Isakssons (2017) litteraturstudie framgår att matematikångest är vanligt både hos skolelever 
och vuxna lärarstudenter. En vanlig förklaring, menar Isaksson (2017) med hänvisning till bland 
annat Gresham och Bekdemir, som uppges av de vuxna studenterna till varför 
matematikångesten uppstått, är erfarenheter från den egna skolgången i   
matematikundervisningen samt lärarnas agerande.  

3.3 Skolans uppdrag  

I grundskolans läroplan (Skolverket, 2011, s. 62) står att eleverna ska få möjlighet att utveckla 
de kunskaper som krävs för att formulera och lösa problem, samt reflektera över och värdera 
olika strategier. De ska även utveckla en förmåga att använda logiska argument och föra 
matematiska resonemang. Innehållet i kursplanen för matematik innefattar således fler 
förmågor än enbart inlärning och reproduktion av specifika metoder. I läroplanen listas fem 
förmågor vilka eleverna ska ges förmåga att utveckla i matematikämnet:  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,  
• föra och följa matematiska resonemang,  
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• och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
 
Skolverket (2011, s. 63)   

Detta innebär att elever i undervisningen måste få möjlighet att samtala kring matematik och 
prova olika resonemang. Det går att argumentera för att en viss typ av traditionell 
matematikundervisning inte erbjuder eleverna särskilt goda möjligheter att utveckla dessa 
förmågor. Den typ av traditionell undervisning som avses i detta fall bygger på att läraren visar 
eleverna en matematisk metod som eleverna lär sig och sedan använder för att lösa en mängd 
uppgifter. Traditionell undervisning och en alternativ undervisningsform diskuteras mer 
ingående under rubriken teorianknytning. 

4 Teorianknytning 

Studiens frågeställningar syftar till att ta reda på hur lärare kan utforma undervisningen för att 
elevernas självuppfattning och självförmåga inom matematiken kan förbättras, vilket i sin tur 
antas kunna leda till en lindring av matematikångest. Således innefattar frågeställningen 
huvudkomponenterna: undervisning och matematikångest. Undervisning kan i sin tur delas upp 
i mindre beståndsdelar: lärare, elever och samspelet mellan dem. Matematikångest kan ha en 
mängd olika orsaker, men de huvudsakliga delarna i fokus för denna studie är självuppfattning 
och självförmåga. 

4.1 Undervisning 

Theory of Didactical Situations är en matematikdidaktisk teori utvecklad av Guy Brousseau 
(1997), vilken bygger på idén att elever lär sig genom att konstruera egna lösningar på 
väldesignade matematiska problem. Denna idé skiljer sig således från vad som kan kallas 
traditionell undervisning, där undervisningen förutsätter att läraren förklarar olika matematiska 
procedurer och visar lösningsmetoder för specifika uppgiftstyper, varefter eleverna får försöka 
minnas metoden och applicera den på andra uppgifter av likartad karaktär. Enligt Brousseaus 
teori leder den traditionella undervisningsmetoden till att eleverna inte behöver ta ansvar för att 
på egen hand skapa lösningsmetoder eller få en känsla av meningsfullhet av det matematiska 
innehållet vilket kan resultera i en brist på djupare förståelse för matematiken.  

Traditionell undervisning illustreras på ett liknande sätt av Boaler (2011, s. 44), som hänvisar 
till internationella undersökningar i vilka en stor andel elever angett att deras uppfattning om 
matematik är att ämnet mest handlar om att lära sig metoder utantill. Vidare menar Boaler att 
många matematiklektioner enligt den typen av traditionell undervisning som baseras på 
inlärning av färdiga metoder leder till likgiltighet, lågt intresse eller känslor av obehag. Boaler 
beskriver hur vissa elever angett att matematik inte handlar om att tänka, eller att de till och 
med inte tillåts göra det, utan bara förväntas kopiera lärarens metod. Det är ironiskt, menar 
Boaler, då matematiken om något borde vara det ämne där undersökningar, tankeverksamhet 
och resonerande arbetssätt används som mest.  
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I en studie om matematikångest (Sloan, 2010) framgår det i intervjuer som gjorts med 
lärarstudenter som uppgett att de känner ångest inför matematik, att tidigare lärares 
undervisningsmetoder i stor utsträckning påverkat deras inställning till matematikämnet. En 
student menade att lärarna i den egna skolgången endast stod vid tavlan och sa åt eleverna att 
kopiera deras metod för annars gör de fel (Sloan, 2010, s. 251). En annan student beskrev sin 
ångest inför matematikprov och menade att hon blev nervös eftersom hon sett olika 
lösningsmetoder från olika lärare som alla vill att eleverna ska använda just deras specifika 
metod. Dessa beskrivningar av matematikundervisning har stora likheter med den traditionella 
undervisningen beskriven av Boaler (2011). I sin studie visar Sloan (2010) sammantaget hur 
informanterna med matematikångest ofta hänvisar till matematikundervisningen i sin egen 
skolgång som den viktigaste orsaken till ångestkänslornas uppkomst. De ger en bild av stränga 
lärare som visar en strikt metod för hur problem ska lösas på tavlan, vilken eleverna sedan måste 
memorera och reproducera för att klara av kursen. Gemensamt för många av informanterna i 
Sloans (2010, s. 253) studie var att de beskrev sitt negativa förhållande till matematiken som 
något av en ond spiral där de negativa erfarenheterna ledde till ett undvikande av ämnet, vilket 
i sin tur ledde till mer matematikångest. 

Undervisningen enligt Brousseaus (1997) teori, vilken även kommer att benämnas som 
elevaktiv undervisning, kan ses som ett alternativ till den traditionella undervisningen och 
denna kommer att diskuteras mer ingående nedan, ur lärarens och elevens perspektiv, samt 
samspelet däremellan.  

4.1.1 Lärare  

Lärarens roll i undervisningen enligt Brousseaus teori är, utöver att förse eleverna med lämpligt 
problem att lösa, att bestämma förutsättningarna för lärandet (Brousseau, 1997, s. 32). Det 
innefattar till exempel att avgöra huruvida elever ska arbeta enskilt eller i grupp och om de ska 
använda hjälpmedel, sätta tidsbegränsningar, samt att formulera målen för aktiviteten. Därefter 
ska eleverna själva försöka lösa problemet och lärarens roll blir att utmana elevernas lösningar 
och uppmana eleverna att föra resonemang kring sina lösningar. Om eleverna inte klarar 
problemet ska läraren inte erbjuda en lösning utan istället justera problemet på sådant vis att 
eleverna kan fortsätta försöken att lösa det på egen hand. Brousseau poängterar att läraren inte 
har som uppgift att förmedla den matematiska kunskapen, utan ska tilldela eleverna bra problem 
att arbeta med. Metoden bygger på idén att lärandet sker då elever på egen hand löser ett 
problem och på så vis skapar mening av det matematiska innehållet. 

4.1.2 Elever 

För eleverna innebär arbetet i matematik enligt Brousseaus modell att de själva får ett större 
ansvar för lösandet av matematiska problem än de är vana vid om de tidigare tagit del av 
traditionell undervisning. Den elevaktiva undervisningen innebär också att eleverna utmanas 
att föra resonemang och visa hur de löst uppgiften, istället för att få ett besked om huruvida 
svaret är rätt eller ej. Detta kan orsaka frustration hos elever som inte är vana med upplägget 
med en mer elevaktiv undervisning. Skulle eleverna misslyckas med att lösa en uppgift och vill 
ha svaret av läraren menar Brousseau (1997, s. 42) att de riskerar att gå miste om lärandet om 
de får en metod berättad för sig istället för att komma fram till den själv. Detta uttrycks av 
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Brousseau som att eleven då istället får en illusion om kunskap, vilket kan beskrivas som en 
paradox: om läraren hjälper eleven och ger denne kunskapen som efterfrågas leder det till att 
eleven inte längre själv kan införskaffa just denna kunskap. Om eleverna däremot lyckas lösa 
ett problem på egen hand och kan motivera och förklara sin lösningsmetod får de en djupare 
förståelse för de matematiska processerna som använts. Enligt Brousseaus didaktiska teori är 
det i denna process som lärande bäst sker, i kontrast till de procedurer där eleverna endast 
kopierar lärarens metod. 

4.1.3 Samspelet mellan lärare och elever 

Lärarens roll och samspelet med eleverna skiljer sig stort mellan elevaktiv och traditionell 
undervisning. I den elevaktiva undervisningen ska eleverna få möta problem till vilka de inte 
redan har fått en färdig metod att använda. I den traditionella undervisningen får eleverna oftast 
tydliga instruktioner i en metod som de sedan ska använda för att lösa problem. Även när de 
arbetar med problemlösning inom traditionell undervisning är den ofta utformad med tydliga 
avgränsningar för att den specifika inlärda metoden ska komma att användas som lösning. 
Brousseau kallar detta samspel, och de förväntningar som finns mellan lärare och elever på hur 
matematikundervisning ska genomföras, för det didaktiska kontraktet (Skott et al, 2010, s. 381). 
Enligt Brousseaus teori kommer ett kontrakt där elever förväntas lära sig det läraren undervisar, 
och endast det, leda till att eleven inte lär sig särskilt mycket matematik, utan endast att avkoda 
vilka förväntningar läraren har på elevernas lärande (Skott et al, 2010, s. 385). Brousseau 
förespråkar därför att undervisningen bör utformas så att eleverna kan konstruera kunskap 
utifrån de förutsättningar som finns genom sina erfarenheter och i möten med de nya problem 
de ställs inför.  

4.2 Matematikångest 

Som bakgrunden till studien visar kan matematikångest ha en mängd olika orsaker och det 
förekommer även flera olika metoder för att lindra ångestkänslorna. För denna studie kommer 
fokus att ligga på två faktorer som visat sig spela in vad gäller matematikångest: 
självuppfattning och självförmåga. Under denna rubrik redogörs för studiens teoretiska 
anknytning till dessa faktorer.   

4.2.1 Självuppfattning och självförmåga 

I sin studie om matematikångest hos grundskoleelever i årskurs två, utgår Jameson (2014, s. 
520) från Banduras teoretiska modell för mänskligt handlande. Modellen bygger på tre 
huvudfaktorer som interagerar och påverkar en persons övertygelser och handlingar: personliga 
faktorer, miljöfaktorer och beteendefaktorer. Det mänskliga handlandet och individers förmåga 
att ta egna beslut påverkar i sin tur hur de tre faktorerna interagerar. Vidare skriver Jameson 
(2014), med hänvisning till Banduras och Locke, att den mest genomträngande mekanismen i 
det mänskliga handlandet är individens tro på sin egen förmåga att påverka sitt liv. En persons 
tro på att den kan styra sitt beteende på ett sådant sätt att det leder till ett önskat resultat, är det 
Jameson (2014) benämner ”self-efficacy”, vilket i denna studie kommer att benämnas med den 
svenska termen självförmåga. Självförmågan påverkar motivationen och huruvida en individ är 
villig att försöka uppnå något, eller istället är benägen att ge upp (Jameson, 2014). Vidare menar 
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Jameson, med hänvisning till Bandura samt Wood och Bandura, att personer med stark 
självförmåga tenderar att ha bättre framtida prestationer och de med låg självförmåga har sämre 
prestationer samt ofta nyttjar en undvikande strategi. Den upplevda självförmågan är en viktig 
faktor vad gäller uppkomsten av ångest, vilket är varför Jameson valt att undersöka 
matematikångest med Banduras modell som bakgrund för att bättre förstå kopplingen mellan, 
de tre huvudfaktorerna: personliga faktorer, där självförmåga ingår; miljöfaktorer; 
beteendefaktorer, och hur dessa påverkar personers matematikångest samt undvikande av 
matematikämnet. Ytterligare en personlig faktor som ingick i Jamesons studie var ”self-
concept”, vilket här kommer att benämnas med den svenska termen självuppfattning. 
Självuppfattning innebär den uppfattning en person har om sig själv, eller personens självbild. 
Självuppfattning i förhållande till matematik undersöktes i Jamesons (2014, s. 526) studie med 
hjälp av frågeformulär där eleverna fick gradera hur väl olika påståenden stämde in på deras 
självuppfattning. Påståenden som ”jag hatar matematik” eller ”att arbeta med matematik är 
enkelt för mig” graderades på en femgradig skala från falskt till sant. Resultaten från Jamesons 
(2014, s. 528–531) studie visar att självuppfattning var den variabel som starkast påverkade 
elevers matematikångest. Detta resultat diskuterar Jameson även i förhållande till andra studier 
som nått slutsatsen att låg självförmåga är den starkare orsaken till matematikångest. En möjlig 
förklaring till detta, enligt Jameson, är att självuppfattning och självförmåga är faktorer som 
påverkar varandra, och att självförmåga kan förstås som en komponent till självuppfattning. 
Jameson fann hur som helst i sin studie inte självförmåga vara en faktor som direkt påverkade 
elevernas matematikångest. Däremot korrelerade självförmåga med matematikångest om den 
kombinerades med ökad exponering för matematikrelaterade aktiviteter, vilket Jameson menar 
preliminärt kan förklaras som att ju mer eleverna utsätts för matematik, desto mer hotfullt 
upplevs det och tron på den egna självförmågan blir således en faktor som påverkar 
matematikångesten för dessa elever. 

För att besvara denna studies frågeställningar används Brousseaus didaktiska teori med 
elevaktiv undervisning och traditionell undervisning som teoretiska modeller att relatera till den 
undervisning som beskrivs av informanterna. Även om informanterna inte nödvändigtvis 
använder dessa begrepp för att beskriva matematikundervisning går det att tolka huruvida den 
beskrivs mer likt elevaktiv- eller traditionell undervisning.  Självförmåga och självuppfattning 
som viktiga bakomliggande förmågor för matematikångest används och olika informanters 
tankar om hur dessa förmågor kan stärkas hos elever undersöks. Dels undersöks alltså generellt 
hur lärare kan hjälpa eleverna att stärka sin självförmåga och självuppfattning, och dels hur 
undervisning rent konkret kan utformas för att åstadkomma detta.  

5 Metod 

I detta avsnitt beskrivs undersökningsmetoden, urvalet, beskrivningar av de informanter som 
deltagit i studien samt de forskningsetiska principer som ligger till grund för studien. Därefter 
diskuteras undersökningens validitet och reliabilitet, och slutligen presenteras studiens 
utförande.  
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5.1 Metodval 

Datainsamlingen till studien har genomförts via en kvalitativ intervjustudie. Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 43) använder begreppet halvstrukturerad för att beskriva en intervjuform 
som varken är ett vardagligt samtal eller har ett slutet frågeformulär. En sådan intervju, menar 
Kvale och Brinkmann, utförs med hjälp av en intervjuguide där fokus ligger på vissa teman och 
frågeförslag. Intervjun spelas in och skrivs ut i text, varefter insamlade data analyseras. 
Eftersom intervjun har en halvstrukturerad form kan samtalet ta oväntade riktningar och svar 
kan följas upp av följdfrågor. Studien är kvalitativ till sin utformning och har inte kvantifiering 
som mål (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 43).  

5.2 Urval 

För att få olika perspektiv på frågeställningarna har intervjuerna gjorts med personer från ett 
flertal olika yrkeskategorier: grundskollärare, speciallärare/specialpedagog, och skolpsykolog. 
Grundskollärare har valts eftersom de ansvarar för undervisningens utformning och har direkta 
erfarenheter av eleverna i sitt arbete. Speciallärare/specialpedagog har valts eftersom de har 
kompetens och erfarenhet av att arbeta med elever som till exempel behöver extra stöd eller har 
svårigheter i något ämne, vilket är relevant när det gäller matematikångest. Eftersom 
matematikångest och flera av dess bakomliggande faktorer är av psykologisk natur har även 
skolpsykolog tagits med i urvalet för intervjuerna. Urvalet av personer för intervjuer har gjorts 
genom mail- och telefonkontakt med skolledare inom kommunen där studien gjorts, samt 
genom kontaktlistor på kommunens hemsida. Eftersom studien utförts under viss 
tidsbegränsning och det inte alltid har varit lätt att få tag i personer som vill ställa upp på en 
intervju har urvalet inte på förhand bestämts till någon särskild kvot, men utgångspunkten har 
varit att åtminstone få med minst en person ur varje yrkeskategori. Studien innehåller data från 
sammanlagt sju informanter: två grundskollärare, en speciallärare, två specialpedagoger och två 
psykologer.  

5.3 Informanter 

Här beskrivs informanterna utifrån deras egna beskrivningar under intervjuerna. Vid tre av 
intervjutillfällena genomfördes intervjun med två informanter samtidigt. Lärare 1 och 
Speciallärare, Specialpedagog 1 och Specialpedagog 2, samt Psykolog 1 och Psykolog 2 
intervjuades tillsammans. Lärare 2 intervjuades enskilt. 

5.3.1 Lärare 

Lärare 1: Har arbetat som lärare i fjorton år och undervisar i matematik, NO och teknik. 
Började först arbeta på högstadiet men har nu arbetat större delen av yrkeskarriären på 
mellanstadiet.  

Lärare 2: Utbildad grundskollärare för årskurserna 1–7. Arbetat i tjugo år både på hög-, 
mellan- och lågstadiet. Arbetat i kommunala skolor samt under en tid varit huvudansvarig för 
undervisningen på en mindre friskola. Har även arbetat som speciallärare och arbetslagsledare 
på friskolan. Numera klassföreståndare och undervisar i alla ämnen i årskurs tre, anställd på 
deltid 40 procent. 



 

9 
 

5.3.2 Psykologer 

Psykolog 1: Arbetat cirka fyra år som skolpsykolog på elevhälsan. Yrket innebär dels 
handledning och konsultation till personal på skolor. Arbetet handlar mycket om att hjälpa 
pedagoger att hjälpa elever och förstå elevers beteenden utifrån ett psykologiskt perspektiv, för 
att i förlängningen nå skolans mål. Arbetet innefattar även utredningar av individuella elever, 
exempelvis begåvningsutredningar då eleverna bedöms ha svårt att nå målen utifrån sina 
begåvningsmässiga förutsättningar. I det ingår även att ta ställning till huruvida eleven har rätt 
att gå i särskola. Psykolog 1 poängterar att elevhälsan, vilken skolpsykologerna är en del av, 
främst ska arbeta med hälsofrämjande insatser, även om det också förekommer en del 
åtgärdande arbete, till exempel utredningar av enskilda elever med utåtagerande beteende.  

Psykolog 2: Arbetat som skolpsykolog på elevhälsan i ett och ett halvt år. Arbetsuppgifterna 
överensstämmer med beskrivningen av Psykolog 1. Psykolog 2 tillägger att arbetet också 
innebär mycket utbildningsinsatser till skolpersonal, vilket innefattar bland annat kunskap om 
bemötande av elever, kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och samtalsmetodik.  

5.3.3 Specialpedagoger och speciallärare 

Speciallärare: Arbetat 30 år på en skola som speciallärare och har ett förflutet som 
lågstadielärare på annan ort. Arbetar främst med att stödja de elever som har svårigheter i 
svenska eller matematik, samt ansvarar för elevvården på skolan.  

Specialpedagog 1: Är lågstadielärare för F-3 i grunden och ansvarade då för undervisningen i 
alla ämnen. Utbildade sig därefter till speciallärare och har arbetat 25 år inom kommunen. Var 
tidigare stationerad på en skola och arbetade med elever i svårigheter med matematik och 
svenska bland annat. Numera anställd på kommunens centrala avdelning för elevhälsa och 
arbetar dels med kartläggning av elever ute på skolor samt med Skoldatateket vilka ansvarar 
för att skolor har tillgång till olika hjälpmedel för elever i behov. Arbetet innefattar även mycket 
utbildning och kontakter utanför kommunen. 

Specialpedagog 2: Är i grunden grundskollärare i årskurserna 1–7 i NO och matematik, men 
har även arbetat i övriga ämnen på lågstadiet. Utbildade sig för några år sedan till talpedagog 
och har arbetat på den centrala elevhälsan i kommunen i drygt ett år. Arbetar mest med tal och 
språk med barn ute på skolor, men även mot föräldrar och pedagoger. Ska framöver även vara 
involverad i elevhälsans arbete mot matematik, och vara en hjälp för de pedagoger och barn 
som hamnar i matematiksvårigheter. Läste nyligen en kurs om matematiksvårigheter och 
dyskalkyli, och kartläggning samt åtgärder kring detta.  

5.4 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att ny kunskap är värdefull och kan vara ett bidrag till såväl 
samhällets som individens utveckling, men också innebär överväganden mellan olika intressen, 
till exempel mellan individens intressen om integritet och kunskapsintresset som ligger till 
grund för forskningen. Av dessa skäl är det viktigt att den som forskar tar hänsyn till etiska 
frågor och problem i samband med sina undersökningar. I publikationen God forskningssed 
sammanfattas forskningsetiken, som också ligger till grund för denna studie, i åtta punkter:  

1) Du ska tala sanning om din forskning.  
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2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.  
3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat.  
4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  
5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.  
6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och arkivering.  
7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö.  
8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

 (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8) 

Hänsyn har även tagits till de specifika riktlinjer för kvalitativa intervjuer som beskrivs av Kvale 
och Brinkmann (2009, s. 84–96), vilka innefattar: informerat samtycke, konfidentialitet och 
anonymitet för informanterna, samt forskarens integritet, hederlighet och oberoende i studiens 
genomförande. Anonymiteten innefattar även eventuella personer eller skolor som nämns i 
intervjuerna. 

5.5 Reliabilitet och validitet  

Om forskningsresultat kan sägas vara konsekventa och tillförlitliga, det vill säga huruvida de är 
trovärdiga och dessutom kan reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter, är frågor som 
rör forskningens reliabilitet (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 263). Då en kvalitativ 
intervjustudie av detta slag till stor del bygger på de dynamiska samtal som gjorts med 
informanter kan reliabiliteten i den bemärkelsen inte strikt garanteras, då informanter i andra 
situationer kan tänkas ge olikartade svar beroende på vem som ställer frågor, hur frågorna ställs 
och så vidare. Samtidigt har studien gjorts med avsikt att vara transparent och med en utförligt 
beskriven metod och analys, vilket möjliggör reproduktion. Studien bör således inom rimliga 
gränser kunna sägas vara reliabel, även om fullständig reliabilitet inte går att säkerställa på 
grund av dess utformning.  

Då en kvalitativ intervjustudie generellt innefattar data från en liten urvalsgrupp är en vanlig 
invändning mot metoden att den inte är generaliserbar (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 280). 
Validitet inom samhällsvetenskapen innebär frågan om huruvida en metod undersöker just vad 
den utger sig för att undersöka (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 264). I den bemärkelsen är det 
relevant att poängtera att denna studie endast har för avsikt att undersöka vad de intervjuade 
individerna ur de olika yrkeskategorierna anger som svar på de frågor som ställs, och utifrån 
detta analysera och dra slutsatser. De antaganden som kan göras av den analysen och den 
diskussion som följer kan till exempel ge indikationer till områden värda att följa upp med 
vidare forskning, men alltså inte landa i generella utsagor med anspråk på absoluta sanningar.  

5.6 Genomförande  

De informanter som ställde upp fick föreslå tid och plats för intervjuernas genomförande. Innan 
intervjuerna påbörjades fick de läsa igenom och skriva på ett informationsbrev (se bilaga 1) 
med en beskrivning av intervjuns syfte samt information gällande konfidentialitet och 
behandling av insamlade data. Intervjuerna spelades in via ljudinspelningsfunktionen på en 
mobiltelefon och transkriberades i efterhand. Intervjun med psykologerna var cirka 25 minuter 
och de övriga intervjuerna var cirka 40 minuter långa. Transkriberingarna utfördes genom att 
med hjälp av inspelningarna skriva ner intervjuerna ord för ord i ett textdokument. Varje gång 
en ny person talade i ljudupptagningen inleddes en ny rad med information om vem som talade 
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följt av orden som sas. Pauser och relevant ljud som inte betraktades som tal såsom skratt eller 
suckar noterades också, men gester, kroppsspråk, ansiktsuttryck och annan icke-verbal 
kommunikation ingick inte i transkriberingen. Vid uttalanden med många upprepningar av 
enskilda ord eller hummanden utelämnades dessa för att förbättra läsbarheten utan att förändra 
innehållets betydelse. 

5.7 Analysmetod 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 218) skriver om meningskodning, ett system som används inom 
samhällsvetenskap vid textanalys. De metoder som beskrivs och innefattas i detta är kodning 
och kategorisering, vilka har mycket gemensamt med varandra och ofta används i samma 
sammanhang. Kodning innebär att data sammanknyts med ett eller flera nyckelord för att lättare 
kunna identifieras. Då text kodas bedöms den utifrån likheter och olikheter och kategorier 
utvecklas för att rama in informationen. Kategorisering beskrivs av Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 218) som en liknande, men mer systematisk, begreppsbildning kring intervjudata 
vilken underlättar för kvantitativa analyser. I denna studie har insamlade data kodats på ett 
likartat sätt, där innehållet systematiskt organiserats för att underlätta tolkningsarbetet och 
skapa översikt över innehållet.  

Analysen av datainnehållet från intervjuerna genomfördes i flera steg. I det första steget valdes 
innehåll ut ur intervjuerna för att det innehöll antingen information relaterat till undervisning 
eller till matematikångest. Ett exempel på innehåll relaterat till undervisning kommer från 
Psykolog 1 då denne svarar på frågan om huruvida det finns något som särskilt utmärker 
matematik när det gäller att orsaka negativa känslor hos elever: 

Jag har upplevt det ibland att matte är ju ofta… att sitta och göra många uppgifter som ska göras 
som liknar varandra. 

I detta fallet antecknades ”göra många uppgifter som liknar varandra” och fördes in i en tabell 
under kategorin undervisning. Ett exempel på innehåll relaterat till matematikångest kommer 
från intervjun med Specialpedagog 2 då denne berättar om elever som visar negativa känslor 
inför matematik: 

Just att man lägger på sig en dumhetsstämpel på sig själv. Det har man upplevt. Just matte och 
den stämpeln som man lägger på sig själv… den stämpeln är mer förknippad med matte än andra 
ämnen.  

Från detta antecknades ”man sätter en dumhetsstämpel på sig själv som är mer förknippad med 
matematik än andra ämnen” och detta fördes in i tabellen under kategorin matematikångest. 

Då alla intervjuer hade bearbetats på samma sätt och data förts in i tabellen under antingen 
undervisning eller matematikångest inleddes nästa steg i kategoriseringen. Kategorin 
undervisning delades upp i två underkategorier:  

• beskrivning av hur matematikundervisning är eller uppfattas av informanten 
• förslag på hur läraren kan utforma undervisningen för att stötta elever  

Kategorin matematikångest delades upp i följande två underkategorier:  

• faktorer som enligt informanten kan påverka elevers attityd till matematikämnet  
• förslag på vad läraren kan göra för att påverka elevers attityd till matematikämnet  
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Det första exemplet som redovisades ovan, göra många uppgifter som liknar varandra, 
kategoriserades alltså först in i kategorin undervisning och därefter i underkategorin 
beskrivning av hur matematikundervisning är eller uppfattas av informanten. Det andra 
exemplet redovisat ovan om matematikångest kategoriserades till underkategorin faktorer som 
enligt informanten kan påverka elevers attityd till matematikämnet.  

Ett exempel på information som först kategoriserades till undervisning och sedan till 
underkategorin förslag på hur läraren kan utforma undervisningen för att stötta elever, kommer 
från intervjun med Lärare 1 då denne diskuterar elever som upplever matematik som tråkigt:  

/…/ uppgifter som är precis likadana, en hel sida… så tycker de att det är jättetråkigt. Då kollar 
jag, kan du det här? Och kan de det, behöver de inte sitta och jobba 30 likadana uppgifter. Och är 
det det som är tråkigt då, då hoppar vi över /…/ 

Av detta antecknades ”undvika hela sidor med likartade uppgifter. Kolla om eleverna kan, i så 
fall hoppa över vissa uppgifter” och fördes in i tabellen. 

Ett exempel på information som först kategoriserades till matematikångest och därefter till 
underkategorin förslag på vad läraren kan göra för att påverka elevers attityd till 
matematikämnet kommer från intervjun med Lärare 1: 

/…/det är liksom… att de jämför, och man försöker tala om för dem att det här är ingen tävling 
om hur långt ni har kommit. 

Från detta antecknades ”försöka övertyga eleverna om att det inte är en tävling” och fördes in i 
tabellen.  

I analysens nästkommande steg skapades nya kategorier, områdesgrupper, där data från alla 
ovanstående kategorier kunde ingå, baserat på likheter i innehållet. Informationen sorterades 
utifrån data som tydligt kunde sägas ha något gemensamt. Dessa områdesgruppers syfte är att 
beskriva insamlade data och underlätta vidare analys av innehållet. Gruppområdena som 
användes innefattar:  

• Matematik som repetitivt, långtråkigt eller tråkigt 
• Matematik som abstrakt ämne 
• Matematik som en tävling för eleverna 
• Matematikboken 
• Feedback, kartläggning och bedömning 
• Grupper och indelningar i klassen 
• Läs- och skrivsvårigheter 
• Att anpassa undervisningen efter elevernas behov 
• Generell beskrivning av matematikundervisning 
• Faktorer som kan påverka elevers inställning till matematik generellt 

När all information grupperats och förts in i tabellen analyserades insamlade data utifrån den 
bakomliggande teorin om undervisning, där en särskiljning gjordes mellan de två 
undervisningsformerna som redovisats under rubriken teorianknytning: Traditionell 
undervisning kontra en elevaktiv undervisningsmodell efter Brousseaus teori om didaktik.  
Denna analys gjordes för samtliga data. Dessa indelningar har gjorts efter vad som kan bedömas 
ligga närmast endera undervisningsformen. Till exempel då informanter beskrivit matematik 
som ett repetitivt ämne där många likartade uppgifter ska göras efter varandra har det 
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kategoriserats som traditionell undervisning. Ett exempel som kopplades till elevaktiv 
undervisning var en kommentar från en av informanterna om att barn som inte är delaktiga i 
sitt lärande tappar i motivation. 23 punkter markerades som traditionell undervisning, 2 punkter 
som elevaktiv undervisning och 1 punkt markerades innehålla inslag av båda. Övriga punkter 
ansågs inte kunna kopplas specifikt till någon av undervisningsformerna. Ett litet urval av 
tabellen presenteras nedan för att illustrera hur den slutliga indelningen såg ut.  

 

Informant Data från 
informant 

Första 
kategorisering 

Andra kategorisering Område Eleva
ktiv 
(E) / 

traditi
onell 
(T) 

Psykolog 1 Göra många 
uppgifter 

som liknar 
varandra. 

 

Undervisning Beskrivning av hur 
matematikundervisning 

är eller uppfattas av 
informanten 

Matematik 
som 

repetitivt, 
långtråkigt 
eller tråkigt 

T 

Psykolog 1 Långtråkigt, 
repetitivt. 

 

Undervisning Beskrivning av hur 
matematikundervisning 

är eller uppfattas av 
informanten 

Matematik 
som 

repetitivt, 
långtråkigt 
eller tråkigt 

T 

Lärare 1 Undvika hela 
sidor med 
likartade 
uppgifter. 
Kolla om 

eleverna kan, 
i så fall 

hoppa över 
vissa 

uppgifter. 
 

Undervisning Förslag på hur läraren 
kan utforma 

undervisningen för att 
stötta elever 

Matematik 
som 

repetitivt, 
långtråkigt 
eller tråkigt 

T 

Speciallärare Motivation. 
Många finner 

ämnet 
tråkigt. 
Många 

tycker att 
arbete styrt 
av boken är 

tråkigt. 
 

Matematikångest Faktorer som enligt 
informanten kan 

påverka elevers attityd 
till matematikämnet 

Matematik 
som 

repetitivt, 
långtråkigt 
eller tråkigt 

T 

Tabellen i sin helhet består av 68 rader indelade efter samma struktur som exemplet. Vissa rader 
består av flera datapunkter från samma informant som sammanföll i samma kategorier. 

Den data som lagts in i tabellen har sedan använts för att svara på studiens forskningsfrågor. 
Utifrån data i tabellen har de punkter som kan sägas vara relaterade till självförmåga eller 
självuppfattning valts ut. De har antingen valts ut för att kunna svara på frågan om vad lärare 
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kan göra för att förbättra elevers självuppfattning och självförmåga, eller hur undervisningen 
konkret kan utformas för att uppnå detta. Eftersom informanterna inte pratade specifikt om 
begreppen självförmåga och självuppfattning har bedömning gjorts för vilka data som kan sägas 
tillhöra dessa begrepp.  

Självförmåga beskrevs i den teoretiska bakgrunden som en persons tro på att den kan styra sitt 
beteende på ett sådant sätt att det leder till ett önskat resultat och är kopplat till motivation och 
påverkar huruvida en person tenderar att vilja fortsätta eller ge upp vid motgång. Därför har 
bedömningen gjorts att de data som handlar om till exempel elevers motivation eller tro på sin 
egen förmåga samt olika faktorer som påverkar detta positivt eller negativt, kan kopplas till 
begreppet självförmåga. Några exempel på detta från insamlade data är: ”om elever tycker det 
är viktigt att ligga i nivå med andra elever kan de hoppa över vissa uppgifter och peppas för att 
behålla motivation”, eller ”Lyckasbok där små mål skrivs upp och antecknas när de uppnås. Får 
eleven att känna många framgångar.”  

Begreppet självuppfattning beskrevs i den teoretiska bakgrunden som personens självbild. 
Detta undersöktes i förhållande till matematik med hjälp av påståenden såsom ”jag hatar 
matematik” eller ”att arbeta med matematik är enkelt för mig”, vilka elever fick gradera hur väl 
de stämde in på sig själva. Av den data som samlats in har bedömningen gjorts att de punkter 
som handlar om elevers attityd, inställning eller känslor inför matematik har kopplats till 
begreppet självuppfattning. Några exempel på detta från insamlade data är: ”sättet läraren pratar 
om matematik kan påverka elevernas syn på ämnet. Förmedla att det går att lära sig.” och ”att 
gå ut och jobba med speciallärare har hjälpt vissa elever att få en positiv bild av matte”.  

Efter genomgång av tillgänglig data markerades 36 punkter som kunde sägas svara på frågan: 
Hur kan undervisningen utformas, vilka konkreta undervisningssituationer kan skapas, för att 
förbättra elevers självuppfattning och självförmåga? 

13 datapunkter markerades för att svara på frågeställningen: Hur kan lärare arbeta för att 
förbättra elevers självuppfattning och självförmåga? Dessa redovisas ingående under rubriken 
resultat. Som stöd för att resonera kring dessa data användes även övriga data inom respektive 
områdesgruppering. 

6 Resultat 

I denna del presenteras studiens resultat. Resultatbeskrivningarna är indelade i underrubriker 
ordnade enligt de områdesgrupper som beskrevs under analysmetod. Under varje rubrik 
beskrivs hur informanternas svar, utvalda enligt analysmetoden, kan bidra till att svara på 
studiens två frågeställningar:  

 

 

• Hur kan lärare arbeta för att förbättra elevers självuppfattning och självförmåga? 
• Hur kan undervisningen utformas, vilka konkreta undervisningssituationer kan skapas, 

för att förbättra elevers självuppfattning och självförmåga? 
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Slutligen redovisas en kortfattad beskrivning av resultatet som nåtts genom uppdelningen 
mellan traditionell- och elevaktiv undervisning.  

6.1 Resultat ordnade efter områdesgrupper 
 
Här följer resultatet indelat efter områdesgrupperingarna, med undantag för området generell 
beskrivning av matematikundervisning då de data som framgick ur detta område inte bidrog 
till att svara på frågeställningarna. 

6.1.1 Matematik som repetitivt, långtråkigt eller tråkigt 

Inom området matematik som repetitivt, långtråkigt eller tråkigt framgick två förslag för hur 
undervisningen kan utformas för att förbättra elevers självuppfattning. Lärare 1 menade att det 
kan vara värt att undvika att låta eleverna arbeta hela sidor med likartade uppgifter. Läraren kan 
istället utvärdera elevernas kunskaper, och om eleverna har den förståelse som krävs låta dem 
hoppa över vissa uppgifter. Speciallärare menade att läraren kan lyfta fram matematiken som 
ett roligt ämne genom att koppla det till roliga aktiviteter som exempelvis spel. Båda dessa 
förslag kan kopplas till självuppfattning då de har att göra med elevers inställning till 
matematik, i detta fall som ett tråkigt ämne. Inom samma område framgick även ett förslag på 
frågeställningen om hur lärare kan arbeta för att förbättra elevers självuppfattning. Lärare 1 
menade att läraren kan bidra till att påverka eleverna genom att själv ha inställningen att 
matematiken är ett roligt ämne. Att matematik kan framstå som ett långtråkigt ämne beskrevs 
utförligt av flera yrkeskategorier vilket pekar mot att det tycks vara en relativt vanlig 
uppfattning hos elever. 

6.1.2 Matematik som abstrakt ämne 

Alla informanter utom Lärare 2 beskrev på något sätt att matematik kan framstå som ett abstrakt 
ämne för elever. Inom detta område framgick ett flertal förslag på hur undervisningen kan 
utformas för att förbättra elevers självuppfattning och självförmåga. Lärare 1 uttryckte en vilja 
att ha mer konkret material för eleverna att jobba med och att spel och konkret material ofta 
uppfattas positivt. Specialpedagog 1 menade att undervisningen kan ske utomhus i naturen och 
upplevas med alla sinnen för att bli mindre abstrakt. Ett liknande förslag kom från Psykolog 2 
som föreslog mer konkret undervisning till exempel ute på skolgården och Psykolog 1 nämnde 
undervisning kopplad till elevers intressen. Samtliga av dessa förslag kan kopplas till 
självuppfattning eftersom de har att göra med elevers inställning till matematik som ämne.  

6.1.3 Matematik som en tävling för eleverna 

Flera informanter tog upp att matematik ofta framstår som en tävling, vilket kan påverka 
motivationen negativt hos de elever som arbetar långsammare. Som förslag på hur 
undervisningen kan utformas för att förbättra elevers självuppfattning och självförmåga 
föreslog Speciallärare att i de fall där elever finner det viktigt att ligga i nivå med sina 
klasskamrater kan de hoppa över vissa uppgifter och peppas för att behålla motivationen. Lärare 
1 menade också, vilket kan ge svar på frågan om hur lärare kan arbeta för att förbättra elevers 
självuppfattning och självförmåga, att läraren kan försöka övertyga eleverna om att det inte är 
en tävling. Det framgick dock både från Lärare 1 och Lärare 2 att detta generellt brukar vara 
svårt att åstadkomma då tävlingsmomentet är påtagligt för eleverna. Att elevernas motivation 
påverkas av att de upplever det som en tävling kan kopplas till självförmåga, då det har att göra 
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med hur de ser på sin egen förmåga och huruvida de vill ge upp eller fortsätta att kämpa när det 
tar emot. 

6.1.4 Matematikboken 

Båda intervjuade lärare pratade om matematikboken och hur den påverkar undervisningen samt 
elevernas attityder till matematikämnet, vilket bidrar till att svara på frågan om hur 
undervisningen kan utformas för att förbättra elevernas självuppfattning och självförmåga. 
Lärare 2 menade att om boken är för svår kan eleverna känna att deras förmåga inte räcker till 
och arbetsmaterialet påverkar då motivationen negativt, vilket har en tydlig koppling till 
begreppet självförmåga. Däremot kan böcker som eleverna gillar bidra till att göra matematiken 
roligare menade Lärare 2 vidare, och således fungera motivationshöjande, vilket även kan 
kopplas till elevernas inställning och således deras självuppfattning inom matematik. Lärare 1 
beskrev sin undervisning som ett arbete i huvudsak styrt av boken, med kompletterande 
uppgifter utöver detta. En svårighet, menade Lärare 1, var att eleverna ibland inte vill göra de 
så kallade problemlösningsuppgifterna som vanligen förekommer i slutet av bokens kapitel. 
Samtidigt poängterade Lärare 1 att vissa elever ville ha boken att arbeta med och kände trygghet 
i det arbetsformat den erbjuder. Speciallärare gav också uttryck för ett kluvet förhållande till 
matematikboken och menade att bokens sätt att styra undervisningen kan vara negativt och ha 
en negativ inverkan på motivationen för vissa elever, medan den samtidigt uppfyller det behov 
som finns för mängdträning, där eleverna får repetera vissa färdigheter. Specialpedagog 1 ansåg 
också att matematik är det ämne där arbetet i störst utsträckning styrs av boken, men tillade att 
matematik som ämne även bör innefatta andra aspekter såsom att prata om matematik. 
Specialpedagog 1 uttryckte likt Lärare 1 att vissa elever vill ha en matematikbok och finner det 
positivt att arbeta enskilt i boken. 

6.1.5 Feedback, kartläggning och bedömning 

Ett flertal punkter ur området feedback, kartläggning och bedömning bidrar till att ge svar på 
frågan om hur lärare kan arbeta för att förbättra elevers självuppfattning och självförmåga. 
Psykolog 1 nämnde specifik och tydlig feedback, riktad mot saker eleven själv kan påverka som 
en viktig orsak till elevers förhållningssätt till matematik, och Psykolog 2 la till att lärarens sätt 
att prata om matematik kan påverka elevers syn på ämnet och att läraren tydligt bör förmedla 
att matematiska kunskaper går att lära sig. Dessa kommentarer kan kopplas till både 
självuppfattning och självförmåga, då de till viss del handlar om elevers inställning till ämnet 
men även om motivation, framförallt det sistnämnda: att förmedla att kunskaperna går att lära 
sig. Specialpedagog 1 pratade om kartläggning och menade att det är viktigt att hela tiden 
kartlägga eleverna för att se att de är med och förstår vid varje moment. Särskilt nämndes tidiga 
insatser, kartläggning samt feedback och peppning. Vidare menade Specialpedagog 1 att det 
kan vara värdefullt att vara åhörare hos varandra kollegor emellan då saker som sägs i 
klassrummet ofta sker omedvetet och kan behöva synliggöras. Specialpedagog 2 nämnde en 
”lyckasbok”, där mål skrivs upp och antecknas då de uppnås, vilket medför att eleverna får 
möjlighet att känna många framgångar, något som till viss del även uttrycktes av Lärare 1 som 
menade att läraren bör försöka visa för eleverna att de faktiskt kan och har lyckats med saker i 
matematiken. Specialpedagog 2 menade också att läraren bör leda eleverna in på rätt tankar 
med hjälp av frågor istället för att säga huruvida de kan eller inte kan något, och att läraren inte 
behöver rätta varje detalj i elevernas böcker utan istället bör skaffa sig en överblick över elevens 
kunskaper och se om där finns luckor. Många av dessa kommentarer kan kopplas till 
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självförmåga då de handlar om att få elever att känna motivation genom framgång och att 
förmedla att eleven kan klara saker och att det därför är meningsfullt att fortsätta arbeta mot 
nya mål. Speciallärare var inne på liknande spår och menade att tester och diagnoser är bra för 
att hitta kunskapsluckor, och att det är viktigt att ta reda på var den enskilda eleven befinner i 
sin matematikutveckling. Speciallärare nämnde även att det är bra att prata och diskutera 
mycket med eleven och ha en dialog om dess lärande i matematik.  

6.1.6 Grupper och indelningar i klassen 

När det gäller grupper och hur klassen delas upp framgick två punkter som kan bidra till att 
besvara frågan om hur undervisningen kan utformas för att förbättra elevers självuppfattning 
och självförmåga. Speciallärare och Lärare 1 ansåg att mindre grupper gynnar många elever då 
de kan få mer hjälp och tid med läraren. Lärare 2 menade, enligt egen erfarenhet, att vissa elever 
fått en mer positiv bild av matematik genom att gå till en speciallärare och arbeta enskilt eller 
liten grupp. Den sistnämnda punkten har en tydlig koppling till självuppfattning då den handlar 
om elevers bild av ämnet och deras inställning till det.  

6.1.7 Läs- och skrivsvårigheter 

Speciallärare nämnde dyslexi som en faktor som ofta gör matematiken svår för elever, men att 
det även för elever som inte har dyslexi är vanligt att eleverna inte tränger in i uppgifterna utan 
frågar om hjälp innan de läst igenom uppgiften ordentligt. Lärare 1 instämde och menade att 
elever ofta har svårt att läsa och förstå uppgifterna eller att de inte vet hur de ska använda 
informationen i texten. Lärare 2 tog också upp läs- och skrivproblematik som vanligt 
förekommande orsak till elevers svårigheter i matematik, och gav förslaget att elever som har 
svårt att skriva kan hjälpas av att arbeta digitalt. Vad gäller läs- och skrivsvårigheter skulle det 
kunna ses som en egen kategori som kan analyseras enskilt, men det går även att koppla till 
självförmåga då elever som har den typen av svårigheter kan ha svårigheter med motivation, 
och som beskrivet till exempel tenderar att ge upp och fråga om hjälp innan de själv hunnit 
försöka, då utmaningen att läsa känns svår i sig självt.  

6.1.8 Att anpassa undervisningen efter elevernas behov 

Många punkter som kan bidra till att besvara frågan om hur undervisningen kan utformas för 
att förbättra elevers självuppfattning eller självförmåga hamnade inom områdesgrupperingen 
att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Lärare 2 menade att eleverna har olika 
behov, till exempel att vissa behöver mer konkret material, medan andra behöver repetera 
specifika algoritmer. För att möta dessa behov får eleverna arbeta inom samma område, men 
ges möjlighet att prova olika sätt och inte behöver ligga på samma ställe i boken. Grupper som 
behöver får genomgångar, istället för att dessa hålls i helklass, och även digitalt material kan 
fungera som genomgångar. Vidare nämnde Lärare 2 att det gäller att hitta en strategi som passar 
individen, och att inte ha för många strategier då det istället kan verka förvirrande. 
Specialpedagog 1 påpekade att olika undervisningsformer passar olika barn och att det därför 
kan vara bra med en undervisning där flera former kombineras. Speciallärare nämnde 
individuella anpassningar såsom uppgifter där eleverna får måla, vilket kan uppskattas av yngre 
barn, arbete med dator för vissa elever, eller träning med algoritmer för de som behöver det. 
Speciallärare poängterade också att det är viktigt att fokusera på rätt sak, till exempel att inte 
lägga fokus på hur eleven skriver siffror när det är det matematiska innehållet som är väsentligt. 
Psykolog 1 nämnde tre punkter som kan höja motivationen: att koppla undervisningen till 
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elevernas intressen, att anpassa materialets svårighet och innehåll efter individens behov, och 
att se till att det är utmanande men ändå inom räckhåll för elevens förmåga att klara, åtminstone 
med stöd. Psykolog 2 fyllde i med att läraren bör ha höga förväntningar men sätta rimliga mål 
tillsammans med eleven. Den sistnämnda punkten om förväntningar och mål kan kopplas till 
självförmåga då den har att göra med att påverka elevens syn på sin förmåga och vad som kan 
klaras av. Övriga punkter under denna rubrik kan kopplas till självuppfattning då de i stort 
handlar om elevers inställning till ämnet, huruvida det är lustfyllt och begripligt för den 
individuella eleven. 

6.1.9 Faktorer som kan påverka elevers inställning till matematik generellt 

Vid diskussioner i generella termer kring matematikundervisning framgick två punkter som kan 
bidra till att besvara frågeställningen om hur lärare kan arbeta för att förbättra elevers 
självuppfattning och självförmåga. Lärare 1 lyfte fram vikten av att läraren försöker se till att 
hinna med att hjälpa alla elever att förstå i matematiken och Psykolog 1 nämnde 
relationsbyggande och förtroendeskapande mellan lärare och elever som en bra hjälp för att 
närma sig eleven och förstå dess bekymmer och därmed ha bättre möjligheter att erbjuda rätt 
stöd. Båda specialpedagoger föreslog ett antal punkter som skulle kunna bidra till att svara på 
frågan om hur undervisningen utformas för att förbättra elevers självuppfattning och 
självförmåga. Specialpedagog 1 föreslog att ett bra samarbete mellan pedagoger, och att lärare 
kan ta hjälp av andra lärare som kan förklara till exempel via YouTube, då olika elever tar till 
sig saker på olika sätt. Vidare menade Specialpedagog 1 att läraren måste kunna sitt ämne, och 
framförallt kunna inspirera. Slutligen föreslog Specialpedagog 1 att eleverna får berätta själva 
vad de tycker om undervisningen, och berätta på vilka sätt de själv bäst tar till sig kunskap. 
Specialpedagog 2 poängterade att läraren utöver goda ämneskunskaper måste vara bra på att 
förklara saker för eleverna, och att elevernas kunskaper måste byggas upp bit för bit. En liknelse 
gjordes med bygget av ett hus, där grunden måste byggas stark för att sedan fyllas på en bit i 
taget då de kunskaper som ska införskaffas ofta förutsätter tidigare kunskaper. Mycket av detta 
kan kopplas till självuppfattning då det handlar om att inspirera och stötta elevers lärande i 
matematiken på olika sätt. Liknelsen av kunskaper som ett husbygge kan även kopplas till 
självförmåga då elever med en solid grund av kunskaper förmodligen kommer att känna större 
självförtroende och tro på sin egen förmåga.  

6.2 Traditionell- och elevaktiv undervisning 

Två punkter i tabellen ansågs kunna kopplas till en elevaktiv undervisning. Den ena var en 
kommentar från Specialpedagog 1 om att barn som inte är delaktiga i sitt lärande tappar 
motivation. Den andra är hämtad från intervjun med Psykolog 1 som menade att undervisningen 
bör vara utmanande för eleverna men inom räckhåll för vad de kan klara av, åtminstone med 
visst stöd. En punkt i tabellen ansågs ha beröringspunkter med både traditionell och elevaktiv 
undervisning, då Specialpedagog 1 lyfte fram att undervisningen i matematik ska innefatta 
muntliga konversationer kring matematik och inte bara tyst arbete i boken, men att matematik 
samtidigt är det ämne där läroboken följs mest. Vidare menade Specialpedagog 1 att många 
elever också vill ha en bok och föredrar att arbeta i den. Det förekommer många exempel på 
data som noterats ha mest gemensamt med traditionell undervisning. Detta är särskilt påtagligt 
i beskrivningarna av hur matematik uppfattas, till exempel att det är styrt av boken, att läraren 
går igenom någon metod med klassen eller en grupp, eller att eleverna saknar en koppling till 
något konkret. Många av de punkter som kan kopplas till traditionell undervisning nämns i 
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samband med någon negativ aspekt, till exempel att elever tycker att arbete styrt av boken är 
tråkigt, att undervisningen är snabb och inte tillräckligt konkret eller att elever känner stress av 
att de inte hinner räkna de sidor som läraren satt upp som mål.  

6.3 Resultatsammanfattning 

En kort summering redovisas här av den data som kan besvara den första forskningsfrågan: Hur 
kan lärare arbeta för att förbättra elevers självuppfattning och självförmåga? 

Läraren kan: ha inställningen att matematik är ett roligt ämne, försöka övertyga eleverna om att 
det inte är en tävling, ge tydlig feedback riktad mot saker eleven kan påverka, förmedla att 
matematiska kunskaper går att lära sig, kartlägga elevers kunskaper, ge feedback och peppa, 
visa för eleven när den lyckats med något, ha dialoger med elever om deras lärande, ha höga 
förväntningar och sätta rimliga mål med eleven, försöka hinna med att se och hjälpa alla elever, 
ha goda ämneskunskaper samt vara bra på att förklara och inspirera. 

Och nedan följer en summering av data som kan besvara den andra forskningsfrågan: Hur kan 
undervisningen utformas, vilka konkreta undervisningssituationer kan skapas, för att förbättra 
elevers självuppfattning och självförmåga? 

Undervisningen kan utformas enligt följande: undvika hela sidor med repetitiva uppgifter, 
kopplas till roliga aktiviteter såsom spel, innehålla konkret material, ske utomhus och upplevas 
med alla sinnen, kopplas till elevers intressen, elever som ligger efter kan hoppa över vissa 
uppgifter, ha böcker som passar elevers förmåga, ha mindre grupper, låta vissa elever eller 
grupper arbeta med speciallärare, låta eleverna prova olika sätt eller metoder och anpassa dessa 
efter individuella behov, kombinera olika undervisningsformer, ha fokus på en sak i taget. 

Bilden som förmedlades av informanterna kring hur matematikundervisning ser ut hade en stark 
övervikt åt det traditionella hållet, det vill säga arbete i matematikbok som kompletteras av 
lärarledda genomgångar och visst extramaterial. Detta beskrevs också i vissa fall kunna ge 
upphov till negativa känslor inför matematiken hos några elever och förslag för motverka detta 
var att till exempel arbeta utomhus och att försöka göra matematiken mer konkret, eller att 
hoppa över delar i boken om eleverna redan kan innehållet. Matematikboken nämndes många 
gånger av ett flertal yrkeskategorier, till viss del i negativa ordalag, exempelvis för att den 
orsakar tävling mellan elever, gör innehållet abstrakt eller innebär ensidig repetitiv träning. 
Samtidigt menade några informanter att matematikboken lyfts fram som positiv hos några 
elever samt att det repetitiva inslaget fyller en viss funktion då eleverna behöver 
”mängdträning”. Flera yrkeskategorier tog upp feedback och utvärderingar av elevernas 
kunskaper som viktiga delar i lärarens arbete. Psykologerna menade att feedbacken bör vara 
specifik och riktad mot saker eleverna kan påverka. Lärarens attityd kan påverka elevernas 
inställning till ämnet och flera informanter påpekade att eleverna behöver peppning och att 
läraren bör hjälpa eleverna att få möjlighet att känna att de lyckas och att de kan saker. Elever 
verkar ibland i allmänhet ha svårt att förstå instruktioner i textuppgifter, och för elever med läs- 
och skrivsvårigheter blir matematiken ofta svårare. För att hjälpa sådana elever föreslogs bland 
annat digitala hjälpmedel som kan underlätta, och att läraren inte bör fokusera på till exempel 
skrivförmåga då den matematiska förmågan ska tränas. Flera informanter menade att olika 
metoder och undervisningsformer passar olika elever och att läraren och undervisningen bör 
innefatta flera former så att eleverna kan hitta en väg som fungerar för den enskilda individen. 
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Relationen mellan lärare och elever lyftes fram som viktig, och kan vara till hjälp för att eleven 
ska kunna berätta hur den känner och även på vilket sätt eleven känner att den bäst lär sig eller 
förstår nya saker i matematik. Specialpedagogerna lyfte fram att en lärare både bör vara kunnig 
inom ämnet, kunna inspirera i ämnet, samt vara duktig på att förklara för eleverna. Det fanns 
ett fåtal punkter som kopplades till den elevaktiva undervisningen, men betydligt fler kopplade 
till traditionell undervisning. De punkter som kopplades till traditionell undervisning var ofta 
antingen en beskrivning av hur undervisning såg ut eller uppfattades av informanten, eller 
beskrivningar av en negativ bild som ofta förmedlades av elever kring de traditionella 
arbetssätten. 

7 Diskussion 

I denna del diskuteras dels metodvalet för studien, samt studiens resultat. I metoddiskussionen 
redogörs för de beslut som ligger till grund för valet av metod samt för- och nackdelar med den 
valda metoden. Därefter diskuteras resultatet och en djupare diskussion förs kring vilka 
slutsatser som kan dras utifrån den teoretiska bakgrunden och studiens resultat. I synnerhet 
diskuteras vilka antaganden som kan göras utifrån Brousseaus didaktiska teori och de resultat 
som presenterats i denna studie vad gäller undervisningsformerna traditionell kontra elevaktiv 
undervisning. 

7.1 Metoddiskussion 

För att få en bred bild med flera perspektiv på det område som skulle undersökas var den 
kvalitativa intervjustudien ett lämpligt alternativ, eftersom en sådan metod möjliggör 
insamlande av data från flera olika yrkeskategorier och ger möjlighet att höra deras olika 
perspektiv oberoende av varandra. Några fördelar med kvalitativa metoder, menar Larsen 
(2007, s. 26), är möjligheten att gå in på djupet då det behövs, att be om förtydliganden eller 
följa upp frågor och ändra riktning i samtalet. Eftersom studien skulle genomföras under ett 
begränsat antal veckor hade det varit svårare att hinna med en kvantitativ studie av något slag, 
något som annars hade varit intressant och som det skulle finnas flera tänkbara ingångar till.  

Urvalet av deltagarna till studien baserades på vilka kontaktuppgifter som var tillgängliga 
genom kommunens hemsida och vilka personer som svarade och ställde upp på att bli 
intervjuade. Att få till intervjuer var också ett moment som präglades av tidspress, men målet 
att få med minst en person ur varje yrkeskategori uppfylldes.  

Intervjuerna genomfördes smidigt i form av avslappnade samtal, med vissa förberedda frågor 
men stor frihet för samtalet att styras i nya riktningar och följa upp intressanta sidospår. Att 
flera av intervjuerna genomfördes med två informanter samtidigt kan ha viss påverkan på 
utfallet av intervjuerna. En fördel med detta kan vara att informanterna bygger på varandras 
yttranden och ger mer utförliga svar. Det kan sannolikt även bidra till en mer avslappnad 
situation för informanterna då de är bekanta sedan tidigare och samtalet känns mer naturligt. 
En nackdel med att intervjua flera informanter samtidigt är att de i vissa fall skulle kunna känna 
en viss begränsning i vad de vill uttrycka framför en kollega, exempelvis gällande känslig 
information eller områden där ett ogenomtänkt svar potentiellt kan leda till en personlig 
prestigeförlust. I intervjuerna som genomfördes för denna studie förekom dock inte ämnen av 
särskilt känslig natur och samtliga informanter upplevdes vara bekväma med 
intervjusituationen. Alla intervjuer spelades in och kunde transkriberas i detalj, vilket 
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underlättade kodning och analysarbete. En nackdel med kvalitativ metod, menar Larsen (2007, 
s. 27), är att det efterföljande arbetet då data ska behandlas kan vara väldigt omfattande och 
tidskrävande. Vidare påpekar Larsen att metoden även har nackdelen att resultatet inte är 
generaliserbart, då urvalet är mycket begränsat.  

Reliabiliteten kan vara svår att säkerställa i kvalitativa undersökningar (Larsen, 2007, s. 81) då 
innehåll måste tolkas av den som utför studien och informanter som intervjuas kan påverkas 
och agera på olika sätt i olika sammanhang. Reliabiliteten kan dock höjas genom en tydlig 
dokumentation av studiens alla steg samt en noggrann hantering av data för att tydliggöra hela 
processen och möjliggöra replikerbarhet, vilket gjorts för denna studie. 

7.2 Resultatdiskussion 

Den bild informanterna gav av hur matematikundervisning ser ut, och vilka delar av den som 
tenderar att orsaka negativa känslor, hade i stora drag många likheter med Boaler (2011) och 
Sloans (2010) beskrivningar av traditionell matematikundervisning. Det vill säga, eleverna får 
lära sig särskilda metoder under genomgångar, vilka de sedan använder för att lösa en mängd 
uppgifter i matematikboken. Detta arbetssätt kunde enligt informanterna ge upphov till negativa 
känslor av flera anledningar, till exempel eftersom de likartade repetitiva uppgifterna kan ha en 
negativ inverkan på motivationen. Vidare menade informanterna att det traditionella 
arbetssättet, i synnerhet då det styrs mycket av boken, också kan få matematiken att framstå 
som ett abstrakt ämne utan verklig förankring, eller ge upphov till en tävlingsmentalitet hos 
eleverna där fokus inte ligger på kunskap utan på att hinna med så många uppgifter som möjligt. 
Ett elevaktivt arbetssätt, mer i linje med Brousseaus (1997) didaktiska teori, skulle potentiellt 
föra med sig att dessa negativa känslor inte behöver uppstå, då arbetet inte bygger på inlärning 
av en särskild metod, inte innehåller repetitiva uppgifter eller bygger på att klara av en mängd 
uppgifter på en viss tid. I en elevaktiv undervisningsform skulle eleverna istället uppmuntras 
att föra resonemang kring sina egna lösningsmetoder vilket också kan leda till att samtliga fem 
förmågor ur läroplanen används inom ett och samma moment, vilket det kan argumenteras inte 
brukar göra inom traditionell undervisning.  

Att aktivt ta del i skapandet av sin egen förståelse kan antas ha en positiv effekt på en individs 
självförmåga, då det handlar om en tro på sin egen förmåga att styra sitt beteende med avsikt 
att nå ett önskat resultat. Eleven som aktivt löser problem och når ny kunskap är inte längre 
passivt beroende av en lärares förklaringar för att erövra nya färdigheter, och en bild skapas där 
matematiken framstår mer som ett ämne där en individs agerande och ihärdiga arbete kan leda 
till framgångar. En annan aspekt som hänger ihop med detta är känslan av att lyckas med något, 
vilket flera av informanterna nämnde som en viktig del i att stärka elevernas självförtroende. 
Om eleverna självmant lyckas klara av ett matematiskt problem, utan lärarens direkta hjälp, 
kommer eleven få möjlighet att uppleva att den lyckats med en stor bedrift i sann bemärkelse. 
Eleven är då inte beroende av lärarens beröm då den lyckade prestationen är uppenbar ur 
elevens eget perspektiv. Om berömmet istället skulle bestå i att läraren gav ett positivt utlåtande 
till eleven för att denne lärt sig en viss metod som läraren visat, skulle känslan av att lyckas 
begränsas till en lyckad inlärning av något färdigt och inte nödvändigtvis leda till en stärkt tro 
på den egna förmågan. Vidare lyfte en informant även förmågan att uttrycka sig muntligt kring 
matematik som något som bör ingå i undervisningen. Eleverna får då i den elevaktiva 
undervisningen uttrycka sina tankar kring matematiken och vara delaktiga i sitt lärande, vilket 
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utifrån informanternas svar dels framstod som en viktig aspekt för motivationen, samt lyftes 
fram i Brousseaus (1997) teori som centralt för att ett meningsfullt lärande ska äga rum.  

Trots att en stor del av de negativa känslorna kring matematik beskrivna av informanterna kan 
kopplas till den traditionella undervisningen finns där ett par motsägelsefulla påpekanden som 
bidrar till att göra helhetsbilden mer komplex. Flera av informanterna menade att vissa elever 
gillar eller behöver matematikboken och ett arbete styrt av det materialet, andra menade att 
elever åtminstone behöver viss repetition och mängdträning för att befästa specifika kunskaper. 
En informant menade också att matematikboken kan vara en positiv faktor i undervisningen 
och höja elevers motivation om nivån är rätt anpassad till individen. Vidare lyftes elevers ovilja, 
eller oförmåga, att arbeta med problemlösningsuppgifterna i matematikboken, vilket ger en 
osäkerhet inför ett elevaktivt arbetssätt där eleverna utgår från just problemlösningsuppgifter. 
Att behöva föra egna resonemang kring sina lösningar och inte få hjälp av läraren eller få 
feedback som anger huruvida svaret är rätt eller fel, beskrevs enligt Brousseaus (1997) teori 
kunna ge upphov till frustration för elever som inte är vana vid ett sådant upplägg. Med det i 
åtanke går det att anta att eleverna med viss träning skulle kunna anpassa sig till ett elevaktivt 
arbetssätt och att denna frustration vid problemlösningsuppgifter skulle kunna bli hanterbar då 
elever och lärare vänjer sig vid arbetssättet. Detta kan antas ha stor påverkan på elevernas 
självförmåga; lyckas eleverna komma över den frustrationen och lösa problemen på egen hand 
skapas känslan av det genom egen förmåga går att lösa svåra matematiska problem. Detta lyfte 
även ett flertal informanter fram vikten av, att eleverna får känna sig framgångsrika, att de får 
uppleva att de klarar av utmaningar i matematiken, att de lyckas och att de når sina mål. Detta 
har mycket gemensamt med Brousseaus (1997) uppfattning om när lärandet blir meningsfullt; 
då eleven lyckas lösa ett problem lär den sig något nytt i processen och utveckling sker, både 
kunskapsmässigt samt gällande motivation och inställning till matematik. Ur detta avseende går 
det att föreställa sig en elevaktiv undervisning som positiv, men inte helt oproblematisk. Om 
eleverna lyckas lösa de problem de ställs inför går det att anta att de går stärkta ur upplevelsen, 
och finner stor lust och mening med sitt arbete. Om de däremot misslyckas och inte alls förstår 
hur problemet ska hanteras är det värt att fråga sig huruvida det istället skulle kunna få en 
negativ inverkan på elevens inställning till matematiken. Detta ger i så fall läraren ett stort 
ansvar, dels i att ta fram adekvata problem för den individuella eleven, samt att erbjuda rätt 
sorts hjälp och stöd för att eleven ska klara av problemet och uppnå det meningsfulla lärandet. 
Detta hänger ihop med vad flera av informanterna menade är viktigt, att anpassa undervisningen 
efter elevernas förmåga. En av psykologerna menade att undervisningen bör ligga på en nivå 
som eleven precis kan klara av, åtminstone med visst stöd. Det ligger i linje med Brousseaus 
(1997) didaktiska teori och lärarens utmaning blir således att hitta den nivån samt ge rätt sorts 
stöd, utan att berätta för eleven hur problemet kan lösas. 

Som en konsekvens av denna studies resultat och de slutsatser som dragits gällande traditionell 
kontra elevaktiv undervisning, kan en fråga uppstå om varför undervisningen i matematik 
tenderar att utformas övervägande traditionellt. Ett möjligt svar är att det beror på vilka 
undervisningsfilosofier som är rådande inom matematikämnet överlag. Om undervisningen 
präglas av perennialismen eller essentialismen kommer den sannolikt att ha ett starkare fokus 
på inlärning av specifika kunskaper och metoder, vilket då tar sig uttryck i en traditionell 
undervisningsform. En elevaktiv undervisning skulle istället gå mer i linje med 
progressivismens idéer om en elevcentrerad skola, där eleven är medskapare av kunskap och 
har en aktiv roll i undervisningen. Ett annat svar på frågan kan vara att lärare ofta inte vet hur 
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de skulle kunna utforma undervisningen annorlunda, eller inte känner sig bekväma med att 
organisera undervisning utan den struktur som följer med det traditionella arbetssättet. 

7.3 Förslag till framtida forskning 

Efter den diskussion som förts i denna studie kring traditionell kontra elevaktiv undervisning 
efter Brousseaus (1997) teori, och den potential som eventuellt finns där för att minska elevers 
negativa känslor kring matematik och skapa ett meningsfullt lärande, uppstår en möjlighet att 
studera detta i praktiken. Studier där den elevaktiva undervisningens effekter på elevers 
inställning till matematik, eventuellt kombinerat med kunskapstest, i jämförelse med 
kontrollgrupper som tar del av traditionell undervisning, hade varit mycket intressanta att ta del 
av för att följa upp denna studie. Eftersom det kan antas att det elevaktiva arbetssättet kräver en 
omställning av hur både elever och lärare förhåller sig till arbetet i klassrummet skulle en sådan 
studie antingen behöva följa en klass under en längre tid eller ske i en klass där en elevaktiv 
arbetsform redan är etablerad.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev till intervjudeltagare 
 

 
 

Intervju för examensarbete 

Den studie jag ska genomföra går ut på att undersöka fenomenet matematikångest hos elever i 
den svenska skolan. För att förstå hur elevers inställning till matematik kan påverkas av olika 
faktorer i eller utanför skolan kommer jag att genomföra intervjuer med flera olika yrkesgrupper 
som har erfarenhet av att arbeta med skolelever, elevhälsa eller undervisning. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Denna studie ingår i ett examensarbete som är en del av min utbildning till grundskollärare. 
Studiens syfte är att undersöka om en lärare kan stärka elevers självbild inom matematik för att 
på så vis motverka matematikångest. Det innebär dels att undersöka hur elevers självbild kan 
stärkas generellt, samt mer specifikt hur matematikundervisningen kan utformas för att 
åstadkomma detta. Till denna studie kommer data att samlas in via intervjuer med 
arbetsverksamma lärare, speciallärare/specialpedagoger, samt psykologer. 

Intervjuerna kommer att ske enligt överenskommelse från och med vecka 40, de kommer att 
ske på plats enligt intervjudeltagarens önskemål och beräknas ta cirka 30 minuter. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att varken du eller din 
arbetsplats kommer att namnges då undersökningen redovisas. Samtalet kommer att spelas in 
för att underlätta transkribering, men inspelningen kommer att raderas då examensarbetet är 
färdigställt och godkänt. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av 
en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller av nedanstående handledare. 

Ort   Datum 

 

Student   Handledare 

Namn Efternamn  Namn Efternamn              

 

e-postadress   e-postadress 

Genom att skriva ditt namn och mailadress/telefonnummer nedan medger du ditt deltagande i undersökningen. 
Namn   Mailadress/telefonnummer 
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