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Abstract  
The purpose of this research is to learn and understand how successful learning in 
mathematics affects students in their studies overall. The research also aims to define how 
mathematics can be useful as a motivator in other school related subjects. According to 
Stenhag (2010), it is possible to use the grade in mathematics as an indicator of students’ 
grades in general. The higher the grades are in mathematics, the higher they tend to be in 
other school subjects. The report also tries to explain what it is about mathematics that help 
students achieve higher results. Is it the character of mathematics in itself, or is it the fact that 
good results in mathematics give the students a higher motivation?  
The report consists of a thorough literature study on learning, what happens in our brain as we 
learn new things, what motivational factors there are and which part mathematics play in all 
of these.  
Furthermore, the study presents a text analysis of the core content in mathematics, to define 
whether there is something particular in common with other subjects. There is also a survey 
presented in the report, executed by students in year nine, that presents the students’ own 
thoughts and opinions on mathematics in general. Additionally, there are a couple of 
interviews with students’ in which they tell about their own experiences of how mathematics 
have helped them achieve better in other school subjects.  
The conclusion of the study is that students that do well in mathematics enhances their 
motivation to study other school related subjects. 

Nyckelord (Keywords) : Matematik (Mathematics), Lärande (Learning), Motivation 
(Motivation), Studieframgång (Study success), Högstadiet (Secondary school)  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Inledning 
Matematikens betydelse och status i skolan är höga eftersom ämnet tillsammans med engelska 

och svenska, är ett av grundskolans tre kärnämnen vilket innebär att elever måste ha nått 

kursplanernas mål för betyget E, för att få gå vidare och studera på ett gymnasieprogram. 

Matematiken har dessutom fått utökad tid i grundskolans timplan (Skolverket). Detta 

sammantaget innebär att matematik är ett ämne vars betydelse värderas högt inom 

skolvärlden. Winner (2000) beskriver även att matematik får hög status genom att myter gör 

gällande att elever som lyckas bra i matematik bedöms ha hög intellektuell kapacitet medan 

elever som lyckas bra i mer konstnärliga ämnen ofta anses som talangfulla. 

Matematiken har även betydelse för hur elever lyckas i de övriga skolämnena. 

Staffan Stenhag beskriver i sin doktorsavhandling (2010) att betyget i matematik kan 

användas som en indikator för framgång i övriga skolämnen. Ett högt betyg, ett överbetyg, det 

vill säga VG eller MVG (enligt det tidigare betygssystemet), i matematik påvisar ofta höga 

betyg även i de andra skolämnena på grundskolan, både i praktiska och teoretiska ämnen.  

Denna studies avsikt är att vidare undersöka matematikens roll för elever i grundskolan. Detta 

utifrån elevernas perspektiv. Studien vill undersöka hur elever själva bedömer att de har haft 

nytta av matematiken i övriga skolämnen under sin tid i skolan. Studien inriktar sig mot 

elever på högstadiet då det är i denna ålder tänkandet, enligt Piaget (2008), går ifrån att vara 

konkret till en mer formell form. Piaget menar att när eleverna från tolv års ålder börjar ta steg 

ifrån att vara barn och börjar kliva in i vuxenvärlden övergår tänkandet till att bli mer fritt 

reflekterande och obundet av den omedelbara verkligheten. Även Vygotskij (2015) beskriver 

denna tidsperiod i skolan som viktig då eleverna kommer in i puberteten och det är lätt att 

deras känslomässiga jämnvikt störs. Positiva känslor vid denna tidpunkt såsom glädje och 

stolthet ger större möjlighet att lösa de problem som elever ställs inför. 

Denna studie önskar få reda på ifall den ökade satsningen på matematik kan ge ringar på 

vattnet som även spiller över på de övriga skolämnena. I fall det finns något i matematiken 

som ger för eleverna upplevda studieframgångar i övriga ämnen. Studien vill undersöka vad 

forskning säger om lärande och matematik, om det finns något som grundskoleleverna 

studerar inom ämnet matematik som gagnar generellt lärande eller om det är sättet som 
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matematik studeras på som kan appliceras på andra skolämnen. Selberg (2001) beskriver att 

elever som själva får vara med och planera, genomföra, bearbeta och värdera sitt arbete lyckas 

bättre i sitt lärande. Matematikundervisningen i skolan är till stor del självständigt arbete där 

eleven själv kontrollerar och får ta ansvar för sina resultat (Håkansson & Sundberg, 2012) 

vilket enligt Selberg (2001) kan leda till djupare insikter, beständigare kunskaper och en ökad 

lust till lärande. Vidare kommer studien att undersöka vad som är gemensamt för kursplanerna 

i matematik och övriga ämnen, för att försöka finna delar i matematiken som kan ge positiva 

effekter i elevernas studier i andra ämnen. Slutligen vill studien genom intervjuer med elever 

undersöka vad elever själva säger om hur matematiken hjälpt dem i övriga skolämnen. De 

elever som kommer att intervjuas är elever som har en termin kvar av grundskolan och som 

själva beskriver att matematiken har hjälpt dem i deras övriga skolarbete. Dessa elever 

kommer att identifieras med hjälp av en enkät där de får besvara frågor om sin tid på 

högstadiet.   

Syfte och forskningsfrågor 
Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka om och hur matematik kan användas som en 

resurs för att elever ska lyckas bättre i övriga skolämnen. Studien har även som ambition att 

undersöka vad det är inom matematik som i sådana fall kan ge dessa framgångar, om det är 

goda matematikkunskaper, det matematiska arbetssättet eller i fall matematikframgångar kan 

verka motivationshöjande. Vidare vill studien finna vad elever, som anser att de har haft nytta 

av sina matematikkunskaper även i andra ämnen, tycker. På vilket sätt matematiken har hjälp 

dem. Detta elevperspektiv behöver inte innebära att vad som menas med studieframgång eller 

studieframsteg är att högre betyg nås. För elever kan innebörden vara något helt annat. 

Forskningsfrågorna, som formulerades utifrån studiens syfte, är följande: 

• Vad säger forskning om lärande och matematik, hur kan matematikkunskaper främja 

elevernas prestationer i övriga skolämnen? 

• Vilka förmågor har kursplanen i matematik gemensamt med övriga skolämnen?  

• Hur upplever elever som anser att de har haft hjälp av matematik, att matematiken hjälpt 

dem i deras övriga studier? 
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Studiens ambition är inte att sprida en lovsång för ämnet matematik. Ifall studien kommer 

fram till att matematik kan användas som en resurs för ökade framgångar i övriga skolämnen 

finns säkerligen möjlighet att även andra ämnen kan sprida liknande ringar på vattnet. Om 

matematik kan vara en av vägarna för elever att finna sig fram i sitt skolarbete, önskar denna 

studie att hitta den och vara till hjälp för att fler elever och lärare ska finna den. 
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Bakgrund  
Tidigare var välfärdsstatens uppgift att skapa ett samhälle som kunde ge trygghet, rimliga 

levnadsvillkor och skapa jämlikhet för sina medborgare. Sedan mitten på 1990-talet har de 

politiska idealen förändrats. Det nya idealet har blivit att skapa en utbildningssystem där det 

övergripande målet är att Sverige ska klara sig i den internationella ekonomiska 

konkurrensen. Utbildningssystemet ska dessutom producera så mycket som möjligt till minsta 

möjliga kostnad. Detta får bland annat konsekvenser för utbildningen i skolan (Illeris, 2015). 

Skolans huvudmannaskap har förts över till kommunerna och till andra privata huvudmän 

vilket har inneburit att staten måste samordna styrningen av skolan tillsammans med både den 

privata och den offentliga sektorn (Jarl & Rönnberg, 2015). Produktion av kompetens, till 

skillnad från varor, är beroende av förhållanden av personlig, social och kulturell karaktär. 

Kompetens är dessutom bara delvis mätbar då ofta värdet på den visar sig i oförutsedda 

situationer och problem, vilka ständigt förändras (Illeris, 2015).  

I svenska skolan har ansvaret förskjutits från lärare till elev, från lärarledd undervisning till 

mer för eleverna individuellt arbete. För mycket eget arbete gagnar inte elevers 

kunskapsutveckling och kan påverka elevers motivation negativt. Senare års forskning visar 

att lärarens drivande roll i klassrummet har underskattats. Forskare som John Hattie lyfter 

fram betydelsen av en aktiv lärarroll där läraren uppmuntrar, utmanar sina elever och ger dem 

återkoppling på deras arbete (Skolverket, 2015). Enligt Boesen et.al (2007) har lärarrollen 

blivit mer krävande och komplex då synen på matematik har förändrats från att vara 

mekaniskt räknande till att numera handla om att se samband, lösa problem och se helheter ur 

erfarenheter.  

Dock är matematikundervisningen i skolan för eleverna oftast enskilt arbete, fast ett arbete där 

de får snabb återkoppling. Inom matematiken finns det oftast enbart ett korrekt svar som 

snabbt går att finna i bokens facit. Om denna snabba återkoppling visar att eleven lyckas i sitt 

matematikarbete, skapas en positiv känsla hos eleven. En känsla som är av stor betydelse för 

lärandet (Illeris, 2015). 
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Forskning om lärande 

Syn på lärande i olika lärteorier 

”[…] människan är skapad för lärande. Men vi är också dömda till lärande. 

Vi har ingen möjlighet att undvika att lära, även om vi inte alltid lär oss just 

det som vi själva eller andra har avsett” (Illeris, 2015:15). 

En sak som är gemensam för alla människor är att vi är olika och att vi lär oss saker på olika 

sätt. Det vi kan har vi dessutom lärt oss på olika sätt, bättre eller sämre sätt (Marton & Booth, 

2000). Synen på kunskap och lärande kan delas in i fyra dominerande teorier; Konstruktivism, 

sociokulturellt, behavioristiskt och pragmatisk. Dessa teorier har förändrat synen på lärande, 

speglat samhällssynen samt påverkat hur skolan och undervisning organiserats (Lundgren 

et.al, 2014).  

Intresset för lärande och undervisning går tillbaka ända till antikens tider. Platon menade att 

kunskap är medfödd och sålunda redan på plats i vårt sinne när vi föds. Lärande innebär att 

denna kunskap plockas fram, när vi lär oss är det en återerinringsprocess. Enligt Locke föds vi 

som oskrivna blad, dock med vissa biologiska förformade förmågor som vid födseln är 

overksamma. Dessa förmågor som är inbyggda i oss kräver emellertid idéer att arbeta med för 

att utvecklas. En nyfödd människa börjar samla erfarenheter via sina sinnen, lukt, syn hörsel 

och smak, dessa erfarenheter samlas i minnet och utvecklas under barnets uppväxt och leder 

till att mer erfarenheter samlas som leder till mer abstrakta idéer. Både Platon och Locke 

ansåg att den lärande är en passiv mottagare av information, i Platons fall handlar det om att 

vända på sitt sinne och få det att se klart. Locke däremot menade att sinnet är som en tom 

kammare som ska fyllas (Philips & Soltis, 2014).  

Senare forskare som exempelvis Piaget, hade en konstruktivistisk syn på lärande. Människan 

konstruerar sin förståelse av omvärlden. Detta synsätt utesluter att exempelvis en lärare fyller 

på elevers kunskaper och insikter (Piaget, 2008). Piaget menade att kunskap inte existerar 

någonstans formad och klar för inhämtning eller att den är medfödd och ska plockas fram 
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(Marton & Booth, 2000). Han ansåg i stället att människan skapar sin kunskap i samspel med 

sin omgivning och med hjälp av sitt intellekt (Säljö, 2015). 

Vygotskij hade en sociokulturell syn på lärande. Han ville länka samman människans  

medvetande med yttre faktorer såsom handlingar och beteenden (Marton & Booth, 2000). 

Enligt Vygotskij kan, i betraktande av mänskligt beteende, två typer av grundläggande 

handlingar ses, återskapande eller reproducerande handlingar samt kreativa och 

kombinatoriska handlingar. Det senare beteendet, fantasin, är det som har gjort människan till 

en framåtskridande varelse som har möjlighet att skapa sin framtid och förändrar sin nutid. 

Fantasin består av element som  hämtas från verkligheten och tidigare erfarenheter. Ju mer 

erfarenheter en människa har desto mer byggmaterial har fantasin att konstruera med. Detta 

medför att en person som har levt längre har ett större förråd ev erfarenheter och därmed kan 

få en rikare fantasi. Därmed har fantasin en viktig funktion i människans utveckling, den ger 

möjlighet att föreställa sig saker som ännu inte setts och gör att man blir mindre begränsad av 

sina egna erfarenheter (Vygotskij, 2016).  

Skinners syn på lärande var behavioristisk, han menade att ett visst beteende framträder oftare 

om det efterföljs av en positiv förstärkning (Marton & Booth, 2000). Lärande kan beskrivas 

som förvärvande av nya beteenden. Om en lärare ska uppnå önskade resultat, gäller det att 

belöna önskvärda beteenden. Enligt behaviorismen beror lärande på att något av våra 

beteendesätt återkommer och förstärks (Philips & Soltis, 2014).  

Pragmatismen är en kunskapsteori som skiljer sig från de övriga teorierna. Dess grundtes är 

att kunskap är något som går att använda och som hjälper till att lösa problem i olika 

situationer (Lundgren et.al, 2014). Enligt Dewey, som var en av förespråkarna för denna teori, 

har tänkande och lärande utvecklats för att de förbättrar människans möjligheter att överleva 

genom att lösa problem. Kunskap som inte används eller kan användas till problemlösning, 

skjuts till minnet på ett livlöst och mekaniskt sätt. Han kallade denna typ av kunskap för kall 

kunskap som endast är till belastning för sinnet. Dewey menade att tänkandet först uppstår när 

vi står inför ett problem. Därefter skapas en handlingsplan som bygger på förståelse för 

problemet tillsammans med tidigare erfarenheter. En problemlösare utvidgar sin kunskap 
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genom att se kopplingen mellan sitt eget handlande och konsekvenserna av det (Philips & 

Soltis, 2014).  

Hur vi lär oss enligt olika lärteorier 

Enligt Piaget är förståelse och lärande en jämviktsprocess. Med hjälp av adaption försöker 

den lärande att skapa en balans genom att anpassa sig själv till omgivningen samtidigt som 

han eller hon försöker få omgivningen att anpassas till sina egna behov (Piaget, 2008). 

Lärande är en process som, enligt Piaget, kommer inifrån. När ett barn får manipulera olika 

objekt, och upptäcka relationer mellan dem, skapas kunskap. När intellektet mognar sker en 

utveckling som medför en högre förmåga till abstraktion vilket leder till att operationer kan 

göras med logiska och matematiska strukturer (Säljö, 2015). Den lärande bygger och bygger 

ut sina mentala scheman. Detta sker genom assimilation, eller additivt lärande, där eleven 

försöker införliva nya former av påverkan i redan besuttna kunskapsstrukturer (Lundgren 

et.al, 2014).  

I ackommodativt, eller överskridande, lärande omstruktureras redan etablerande mentala 

scheman. Detta sker när vi hamnar i situationer där påverkan från omgivningen inte riktigt 

passar in. Det blir ett överskridande av den redan utvecklade kunskapen och dessa processer 

kan vara både korta och plötsliga, vilket innebär att den som lär sig får en aha-upplevelse och 

ser hur saker fungerar eller hänger ihop. Ackommodativt lärande kan även ske över längre 

perioder då den som lär sig har brottats med ett problem under en lång tid (Piaget, 2008). Vid 

ackommodativt lärande måste individen ändra sitt sätt att tänka och sin föreställning av 

världen (Lundgren et.al, 2014). I undervisningssituationer, där man vill att ackommodativt 

lärande ska ske, är det viktigt att ta hänsyn till vilka förkunskaper eleverna har och teorin 

förklarar även varför olika elever kan lära sig olika saker i samma undervisningssituation. Då 

olika eleverna har olika mentala scheman, kommer resultat av undervisningen bero på vilken 

förkunskap eleven har. Ackommodativt lärande förutsätter att eleven redan har viss 

förkunskap, ett mentalt schema, men det krävs även att eleven har ett behov eller intresse att 

lära sig samt att eleven känner sig så trygg i undervisningssituationen att han eller hon törs 

släppa taget om redan inlärda etablerade och välbekanta mönster (Illeris, 2015). Assimilation 
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och ackommodation är inte två skilda processer, de överlappar ofta varandra och är båda 

beroende av att den som ska lära sig är aktiv (Lundgren et.al, 2014). 

Tomas Nissen bygger vidare på Piagets teorier om assimilation och ackommodation, där han 

utvecklar det assimilativa lärandet i och med att han inför kumulativt, mekaniskt, lärande. 

Kumulativt lärande sker när den lärande inte har utvecklat något mentalt schema som 

omgivningen kan relatera till. Det skapas då ett nytt mentalt schema. Det kumulativa lärandet 

sker främst och är av störst betydelse i de yngre åren. Nissen delar Piagets tankar om att i 

assimilativt lärande adderas och byggs mentala scheman ut, ett additivt lärande. Denna metod 

är den vanligaste läroformen (Illeris, 2015). En tolkning av Piagets teori är att barnet själv i 

frihet med sina egna kunskaper ska upptäcka sin omvärld och att ingrepp av vuxna han hindra 

barnet från att nå full förståelse (Lundgren et.al, 2014). En ytterligare utökning av Piagets 

teorier beskriver Illeris (2015) som transformativtivt, eller identitetsförändrande, lärande. 

Detta lärande förändrar den lärande individens identitet. Transformativt lärande sker oftast 

efter en lång process som berör den lärandes förhållande både till sig själv och till sin 

omgivning. 

Ett centralt begrepp för sociokulturellt lärande är mediering. Att vi använder redskap eller 

verktyg när vi ska lära oss något. Vygotskij menade att vi använder två olika sorts redskap, det  

språkliga och det materiella.  Med materiella redskap avsåg Vygotskij utrustning som krävs 

för att kunna genomföra ett arbete eller kunskap om materials egenskaper. Språkliga redskap 

är tecken eller teckensystem som vi använder för att tänka och kommunicera (Lundgren et.al, 

2014). Enligt Vygotskij är språket människans psykologiska verktyg som medför högre 

former av lärande, exempelvis problemlösning. Språket är dock ett kommunikationsverktyg, 

barns förmåga att härma är en nyckelfaktor för lärande i samhället. Ungas umgänge med 

jämnåriga och vuxna i samarbetsövningar ger dem möjlighet att iaktta, imitera och utveckla 

högre psykiska funktioner (Philips & Soltis, 2014). ”Av alla former av skapande är det 

litterära, språkliga skapandet det mest karakteriserande för skolåldern” (Vygotskij, 2015:51).    

I sociokulturellt lärande betonas vikten av att den lärande får vägledning och hjälp i att 

förklara världens alla olika begrepp. Det är dock viktigt att den som handleder inte löser 
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problemet för den lärande, den som ska lära sig måste ställas inför och lösa problemet 

(Lundgren et.al, 2014).  

Behavioristens grundläggande syn på lärande är genom association, händelser som 

sammanfaller nära varandra kopplas ihop och lärs in. Synen på lärande blir individualistiskt 

och innebär att alla har samma förutsättningar för att lära sig. Lärande inom behavioristen är 

linjärt, då lärande består i en successivt ökning av associationer (Lundgren et.al, 2014).  

För pragmatiken är värdefull kunskap sådant som fungerar för människor i deras vardagliga 

liv och lärande ska bygga på de erfarenheter som den lärande har. Det går ej heller att skilja 

på teoretiska och praktiska kunskaper. Att utföra en praktisk handling kräver först en teoretisk 

tanke. Dewey var förespråkare för skapande ämnen, som exempelvis slöjd i skolan, där sinnet 

får upplevelser (Lundgren et.al, 2014). Dewey framhöll även vikten av grupparbeten, skolan 

är en gemenskap och enskilda individuella uppgifter motverkar kommunikation och ett aktivt 

arbetssätt för eleverna. Lärande uppstår när elever löser problem tillsammans. Lärarens roll 

blir att skapa uppgifter som stimulerar tänkandet och att stödja eleverna i deras arbete (Philips 

& Soltis, 2014).   

Olika typer av lärande 

Lärande sker genom hela livet och sker på olika platser och i olika situationer. Vad och hur vi 

lär oss beror på vilka upplevelser och vilka erfarenheter vi har. Lisa Björklund Biostrop 

(Lindström et.al Red, 2013) beskriver att lärande och kunskap kan ses i två perspektiv. 

Relationell, där lärandet sker i relation mellan människan och världen och kontexuell. Det vill 

säga för att lära sig något, räcker det inte bara med att känna till ämnesområdets termer och 

begrepp, man måste även få verka i de sammanhang som de används (Lindström et.al Red, 

2013). 

Piaget skiljer på dynamiskt och strukturellt lärande, där den dynamiska aspekten handlar om 

vad som motiverar lärandet och var den drivkraften kommer ifrån medan den strukturella 

aspekten handlar om lärandets innehåll (Piaget, 2008). 
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Enligt Gärdenfors (2010) lär man sig genom att se sammanhang och man förstår genom att se 

mönster i världen. Gärdenfors beskriver fyra nivåer eller perspektiv av lärande: veta hur, veta 

att, veta varför och veta hur man vet. Dessa fyra nivåer utvecklar han på följande sätt: 

1. Imitation - ett av de vanligaste sätten för oss människor att lära oss nya saker, vanligtvis 

märker vi det ej själva. När en lärare använder denna metod att undervisa är utgångspunkten 

att eleven inte vet hur den ska göra. Denna metod används främst när eleven ska lära sig 

färdighetskunskaper och motoriska moment. 

2. Inlärning av förmedlad kunskap - kunskap förmedlas från en sändare till en mottagare. Det 

som förmedlas är fakta och teorier och mottagaren, eleven, ses som en passiv mottagare av 

kunskap. 

3. Konstruktion av kunskap - lärande sker genom diskussion, arbete och förhandling. 

Kunskap är en sammanvägning av fakta, modeller och argument. Eleven ses ej som en passiv 

mottagare av kunskap och lärarens roll blir att handleda och stödja. Problembaserat lärande 

bygger på detta perspektiv. 

4. Styrning av sitt kunskapsbyggande - eleven lär sig på denna nivå att reflektera över sin 

kunskap och kritiskt granska fakta. Hon eller han ser källkritiskt på och lär sig metoder för att 

söka ny kunskap. Eleven blir både en självständig kunskapssökare och en kunskapsbedömare, 

lärarens roll blir att vara en rådgivare (Gärdenfors, 2010). 

Didaktiska förutsättningar för lärande 
När något ska läras in är det viktigt att den som ska lära sig har motivation det vill säga är 

aktiv och engagerad. Då är chansen att det man lär sig är något väsentligt, att man kommer 

ihåg det man lärt sig och att man kan tillämpa det som lärts i relevanta sammanhang 

(Gärdenfors, 2010). Illeris (2015) beskriver fyra didaktiska riktlinjer som måste uppfyllas för 

att lärande skall inträffa. Den första riktlinjen är att lärandet måste innefatta en 

innehållsdimensionen, en drivkraftsdimension, och en samspelsdimension. Den andra 

riktlinjen är att undervisningen måste läggas upp som en växelverkan mellan assimilativt och 

ackommodativt lärande. Den tredje riktlinjen är att man måste intressera sig för vilka former 

av hinder mot lärande som kan finnas i undervisningsgruppen. Den fjärde och sista riktlinjen 

handlar om motstånd mot lärande. Den undervisande måste i sin planering av ett 

undervisningstillfälle överväga om undervisningen kan möta motstånd hos dem som ska 

undervisas (Illeris, 2015). Det går enligt Vygotskij (2015) inte att lära sig något nytt om man 
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inte älskar det nya, alternativt hatar det gamla. ” De övertygelser som vi i skolan kan inympa 

genom kunskaperna kan inte få fäste med sina rötter i det barnsliga psyket förrän dessa 

övertygelser är emotionellt befästa”(Vygotskij 2015:64). 

Innehållsdimension, drivkraftsdimension och samspelsdimension 
Med innehållsdimension, eller kognitiv dimension, menas det som lärs. Den lärandes insikt, 

förståelse och kapacitet utvecklas, här strävas det efter att skapa förståelse och mening åt 

tillvaron. Den lärande tränar helt enkel sin funktionalitet att klara sin vardag och att kunna 

handla rätt i de sammanhang som han eller hon hamnar i (Illeris, 2015).  

Med drivkraftsdimension menar Illeris (2015) det man vanligtvis menar med motivation, 

känslor och vilja. Att den som ska lära sig kan mobilisera den mentala energi som krävs för att 

lära sig något. Drivkrafter till denna dimension är osäkerhet, nyfikenhet och otillfredsställda 

behov som vill få oss att återfå balansen och genom att återfå denna balans utvecklar vi vår 

sensitivitet i förhållande till oss själva och vår omvärld (Illeris, 2015). Gärdenfors (2010) 

menar att motiverade elever är en grundförutsättning i ett fungerande skolsystem. Piaget och 

även Freud ansåg att läroprocessen utgår från det psykodynamiska eller driftmässiga området. 

Därifrån kommer motivationen och energin hämtas. Impulser från kroppen och omvärlden 

väcker känslor som sätter igång reaktioner i oss såsom tankar och handlingar vilket kan leda 

till lärande. Dessa reaktioner kan vara både medvetna och omedvetna. Vid kumulativt och 

assimilativt lärande är dessa processer oftast omedvetna medan vid ackommodativt lärande är 

denna process medveten. Drivkraften för lärande har stor betydelse för lärandets resultatet 

även ifall själva kunskapsinnehållet är detsamma (Illeris, 2015).  

”Den välmotiverade pojken kommer som regel att minnas sin matematik bättre, även om den inte 
lika motiverade pojken kanske så småningom lär sig samma sak efter stor möda. Den 
välmotiverade pojken kommer att vara benägen att tillämpa sina matematiska färdigheter i alla 

relevanta sammanhang, medan den mindre motiverade pojken kommer att ha en tendens att 
undvika sådana sammanhang eller att undvika att betrakta dem ur matematisk synvinkel, vilket i 

sin tur kommer att påverka hans minnesförmåga osv.” (Illeris, 2015:110). 

Engagemang är nödvändigt för väsentligt lärande samtidigt som stress kan blockera det. Vid 

olika typer av stress och oro fokuseras på det som oroar och lärandet blockeras. Förmågan att 
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bortse från distraktioner kan dock tränas för att förbli lugn. Hjärnans förmåga att stå emot 

störande impulser utvecklas i fem till sjuårsåldern (Goldman & Senge, 2016). Inom utbildning 

brukar engagemang ofta beskrivas som motivation och vilja. Dessa styrs av vilket humör eller 

vilken känsla som den som ska lära sig har inför lärosituationen (Illeris 2015). Ju mer 

upprörda vi är desto mer fokuserar vi oss på oss själva och avskärmar oss från människor och 

system i vår omgivning (Goldman & Senge, 2016). 

Samspelsdimensionen innefattar den lärandes sociala och materiella omgivning. Den handlar 

om handling, kommunikation och samarbete och främjar den lärandes interaktion i sociala 

sammanhang och gemenskaper (Illeris, 2015). Även Vygotskij (2015) påpekar vikten av att 

den som ska lära sig något är i psykisk balans. När den känslomässiga jämnvikten störs 

negativt på så sätt att vi känner hjälplöshet, kraftlöshet, svaghet eller förnedring, skapas en 

emotion av vrede, skräck eller sorg. Om den känslomässiga jämnvikten däremot störs på ett 

positivt sätt, att den stärker oss och ger oss förmågan att sätta oss över de problem vi ställs 

inför, upplever vi positiva emotioner som glädje och stolthet. Vygotskij beskriver den senare 

delen av grundskolan som en period då den känslomässiga jämvikten är extra känslig 

beroende på att ungdomarna kommer in i puberteten (Vygotskij, 2015).  

Växelverkan mellan assimilativt och ackommodativt lärande 

Assimilation och ackommodation är ej separerade processer. För att uppnå förståelse måste 

dessa växelverka. För att förstå något måste vi assimilera till det vi redan vet vilket kan leda 

till att vi måste ackommodera, ändra vårt sätt att tänka (Lundgren et.al, 2014).  

Hinder för lärande 

Enligt Illeris (2015) finns tre hinder för lärande, när det avsedda eller möjliga lärandet uteblir. 

Det första hindret är fellärande, när innehållet i det som ska läras inte motsvarar det möjliga 

eller avsedda eller det som ska förmedlas. I många fall kan det bero på missuppfattningar eller 

brist på koncentration. Fellärande leder vanligtvis inte till några allvarligare problem. Flera 

situationer av fellärande efter varandra kan dock leda till omfattande, invecklade och 

självmotsägande strukturer av felaktiga uppfattningar. Inom matematiken är dessa situationer 

lättare att upptäcka än i andra ämnen där de korrekta svaren är en tolkningsfrågor (Illeris, 

2015).  
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Nästa hinder, försvar mot lärande, är relaterat till lärandets drivkrafter. Lärandet förhindras 

eller förvrängs av omedvetna psykiska mekanismer. Dessa mekanismer syftar till att skydda 

individen mot lärande som kan hota, begränsa eller på annat sätt störa den mentala balansen. 

Dessa försvarsmekanismer kan leda till att den som ska lära sig avvisar yttre impulser från att 

tränga in i medvetandet. Impulserna accepteras ej eller så låtsas den som ska lära sig inte om 

dem. Inget medvetet lärande sker även om det på den omedvetna planet kan ske lärande. Ifall 

detta sker upprepande gånger kan det leda till blockeringar som senare kan resultera i fobier.  

Ett annat försvar mot lärande är förvrängning, där informationen som ska läras förvrängs för 

att passa egna önskningar och fantasier. Denna variant av förvrängning förekommer ofta i 

samband med fördomar. I utbildningssammanhang kan försvar mot lärande ofta vara en 

bidragande orsak till att elever är avvisande till undervisningen vilket leder till att det som ska 

läras uteblir eller att det blir något annat än vad som avsetts, som lärs. Då drivkraften bakom 

detta försvar mot lärande är elevens självkänsla och identitet, är det viktigt att eleven känner 

sig trygg och motiverad (Illeris, 2015). Försvar mot lärande kan även ske när eleven känner 

sig maktlös utan möjlighet att utöva inflytande över vad som ska läras. Detta sker när eleven 

tycker att situationen är orimlig, framför allt i fria demokratiska samhällen där eleven 

förväntar sig att själv få välja vad som ska eller inte ska läras När undervisning planeras är det 

viktigt att alla elever känner sig som en del i gemenskapen. Att alla har rätt att yttra sig och 

vara olika är en del av gruppens utvecklingspotential både för den enskilde och för hela 

gruppen (Jensen & Løw, red, 2013). Uttryck som ”jag kan ej matematik” eller ”jag är dålig i 

matematik” är exempel på uttryck som beskriver försvar mot lärande (Illeris, 2015). 

Det tredje hindret enligt Illeris (2015), är motstånd mot lärande. Detta motstånd mobiliseras i 

speciella situationer när den som ska lära sig inte kan eller vill acceptera de förhållanden som 

råder. Dessa förhållanden kan utgöras av speciella skolämnen, lärare eller den sociala 

situationen i klassen eller gruppen. De kan även bero på politiska eller religiösa övertygelser 

alternativt strida mot andra egna etiska värderingar. Men motstånd kan även verka som 

drivkraft för lärande. För att lärande ska ske krävs psykisk energi och denna energi kan fås 

genom att den som ska lära sig strävar efter livsutveckling eller efter behovet av motstånd. 
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Den lärande finner situationen så oacceptabel att han eller hon inte kan finna sig i den. 

Motstånd är ofta det som driver förändringsarbetet som gör att förhållanden förändras och 

utvecklas för att passa nya förhållanden och behov, inte minst på arbetsplatser och i utbildning 

(Illeris, 2015). Skapande grundar sig alltid på en bristande anpassning ur vilken det skapas ett 

behov, en strävan eller en önskan (Vygotskij, 2015).  

Om man inom utbildning ger de deltagande möjlighet att utöva och bearbeta motstånd på ett 

konstruktivt sätt, finns en stor potential för lärande. Ifall denna möjlighet inte ges, finns risk 

att detta motstånd i stället leder till blockeringar och försvar vilket i sin tur leder till att fortsatt 

lärande förhindras. Aktivt motstånd mot lärande grundläggs i den tidiga barndomen när barnet 

måste lära sig att inskränka och styra sina aktiviteter. Motstånd mot lärande är dock mest 

utpräglat under ungdomsperioden då det spelar en stor roll i ungdomars identitetsutveckling. 

Motståndet mot lärande kan vara helt avgörande för ungdomarnas utveckling av och insikt om 

de egna ståndpunkterna, möjligheter och begränsningar. För att lärande skall kunna ske, måste 

hänsyn tas till detta motstånd till lärande (Illeris, 2015). 

Lärande i olika åldrar 

Piagets stadieteori beskriver fyra nivåer av lärande, eller fyra kognitiva strukturer som barnet 

själv utvecklar under sin uppväxt. Det första stadiet, som sträcker sig fram tills barnet är  

två år, kallar Piaget för det sensomotoriska stadiet. I det lär sig barnet att koordinera sina 

rörelser. I det andra stadiet, det operationella stadiet, har barnet börjat att samla sina intryck 

och sätta dem i relation med varandra men kan fortfarande inte sätta ihop begreppen till 

abstrakta förhållanden. I det tredje stadiet, från sju till elva års ålder, börjar barnet bygga 

logiska strukturer och kan tolka abstrakta problem och börja lösa matematiska operationer 

som inbegriper siffror. I det fjärde stadiet blir barnets logiska strukturer allt mer likt den 

vuxnes. Barnet lär sig att lösa abstrakta problem och att tänka i begrepp. Enligt Piaget sker 

lärande och utveckling inom och mellan stadierna när barnets kognitiva jämnvikt förändras 

och barnet måste anpassa sitt synsätt och sina erfarenheter för att återfå sin kognitiva jämnvikt 

(Philips & Soltis, 2014). 

Inom livscykelpsykologin är uppfattningen att livet eller åldrandet kan uppdelas i olika cykler. 

Motivationen att lära sig skiljer sig mellan dessa åldrar. Illeris (2015) delar in livet i fyra 
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faser: barndom, ungdom, vuxenhet och mogen ålder. Barndomen sträcker sig från födsel fram 

till puberteten. Undervisning för barn bör anpassas till barnets ålder, barn är i grunden 

inställda på att låta sig vägledas av vuxna. Barn har inte heller, i yngre år, någon annan 

möjlighet att anpassa sig till vuxnas regler för att senare under barndomen frigöra sig från 

vuxnas styre. Barn accepterar även förklaringar om att det som de lär sig kommer att ha 

betydelse för dem senare i livet trots att de inte kan överblicka det för tillfället. Barns situation 

har förändrats i takt med dagens samhälle, de exponeras för fler intryck och impulser av 

massmedia och sociala medier, vilket kan påverka deras personliga erfarenhetsbildning. Detta 

kan hämma barns utveckling inom detta område senare i livet. Barndomen ska präglas av 

långvariga uppbyggande läroprocesser som är lugna, stegvisa, stabila och additiva och som 

dessutom är präglade av tillit till och stöd från vuxna. Barndomen är en viktig period för 

uppbyggnad av motorisk och språklig utveckling såsom läsning, skrivning och räkning. 

Barndomen är en tid av främst assimilativt lärande (Illeris, 2015). Enligt Vygotskij (2016) 

utvecklas fantasin och intellektet olika fort. Fantasin utvecklas fortare i tidig ålder och 

intellektet kommer ikapp när barnet når sin könsmognad i de tidiga tonåren. Intellektet 

utvecklas långsammare i barnåren då den kräver en stor ansamling av erfarenheter som 

dessutom måste bearbetas. Först efter könsmognaden går fantasin i takt med förnuftet 

(Vygotskij, 2016). 

Ungdomen sträcker sig från puberteten fram tills att förutsättningar för en stabil vuxenhet har 

etablerats, vanligtvis efter tonåren. Ungdomstiden präglas av frigörelse från barndomen, 

ungdomarna söker sin identitet, samtidigt som de ska klara sin utbildning och hitta sin plats i 

samhället. De ställs inför många olika val - de ska välja utbildning, yrkesområde med mera 

samtidigt som de ska välja livsstil och hitta sin personliga identitet. För skolans del innebär 

detta att allt lärande från och med högstadietiden måste sättas i relation till denna 

identitetssökning. En konflikt kan uppstå mellan skolan som är utvecklad för ämnesmässigt 

lärande och elever som är upptagna av identitetsförhållanden. Ungdomar kan reagera 

motsträvigt på ämneskrav som de kan tycka är otidsenliga och påtvingade samtidigt som 

lärare försvarar ämneskraven som de är anställda för att undervisa. Ungdomen är en tid av 

ackommodativt lärande (Illeris, 2015). 
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Hur vi lär oss - hjärnas kognitiva funktioner 
Det som traditionellt förknippas med lärande i skolan är att minnet ackumulerar fakta och 

kunskap. I hjärnan finns två typer av minnen, långtidsminne och arbetsminne. Långtidsminnet 

lagrar inlärd fakta som regler, namn och händelser vi upplevt. Arbetsminnet håller relevant 

information aktuell i huvudet när vi ska lösa problem (Klingberg, 2014). Gärdenfors (2015) 

beskriver de olika minnena som långtidsminne och korttidsminne. I långtidsminnet befästs 

minnen permanent, i korttidsminnet bibehålls informationen medan ett problem löses, när 

problemet är löst går informationen förlorad. 

Arbetsminne och koncentrationsförmåga 

Att ha ett bra arbetsminne kan hålla kvar fokus längre på komplicerade uppgifter. Ett annat 

sätt att beskriva arbetsminnet skulle kunna vara koncentrationsförmåga som enligt Klingberg 

(2014) kan delas in i tre olika delar. Vakenhetsgrad, som kan vara från dåsighet till panikartad 

stress, den stimulisdrivna där uppmärksamheten dras emot något nytt och intressant i 

omgivningen samt kontrollerad uppmärksamhet som vi använder när vi ska lösa en speciell 

uppgift. För elever i skolan påverkar alla dessa tre elevernas förutsättningar att koncentrerat ta 

sig an skoluppgifterna. Tonåringar behöver mer sömn än vuxna och sömnbrist påverkar deras 

vakenhetsgrad negativt och kan även medföra stress, vilket i sin tur påverkar deras 

koncentration. Tonåringar har även svårare att kontrollera sina impulser, de blir lättare 

distraherade från sina uppgifter beroende på att tonårshjärnan är mer benägen att ta risker 

samt att den övervärderar kortsiktiga vinster och belöningar. Vidare utvecklas tonåringens 

hjärnas delar olika fort. Belöningssystemet där körteln amygdala, som är en del av 

belöningssystemet finns, utvecklas fortare än prefontalcortex, pannloben, där beslut planeras, 

värderas och fastslås (Klingberg, 2014). Minne och lärande hör enligt Gärdenfors (2015) 

ihop, han delar in minnet i fyra olika delar som svarar mot olika typer av lärande, 

procedurellt-, sematiskt-, episodiskt- och rumsligt lärande, som även  kräver olika sorts 

pedagogik. Arbetsminnet och matematik hör ihop då det har  visat sig att elever med ett bra 

visuospatialt arbetsminne, det vill säga god förmåga att urskilja former och konturer, avstånd, 

rörelse och föremålens förhållande till varandra, även gör större framsteg i matematik 

(Klingberg 2014).  
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”Visuospatialt arbetsminne är starkt kopplat till problemlösningsförmåga och flytande 

intelligens (gF), det vill säga förmågan att hitta samband och dra slutsatser oberoende av 

tidigare kunskap” (Klingberg, 2014:75).  

Det visuospatiala arbetsminnet hjälper exempelvis till att komma ihåg minnessiffror i 

beräkningar som innehåller flera steg och hjälper att hålla kvar en inre visuell bild vid 

problemlösning. Arbetsminnet förbättras vid en lagom dos av stress. Stresshormonerna 

noradrenalin och kortisol sprids i hjärnan och aktiverar receptorer i området vid hippocampus 

som är inblandat i skapandet av nya minnen (Klingberg, 2014). För mycket stress har dock en 

negativ påverkan på minnet. Förhöjda värden av kortisol kan sammankopplas med 

minnessvårigheter (Schacter, 1996). 

Långtidsminne 

Då arbetsminnet binder ihop våra tankar och handlingar så binder långtidsminnet ihop dem 

till våra dagar och liv. Långtidsminnet lagrar inte bara fakta utan även våra personliga 

erfarenheter och det som definierar oss som personer. Långtidsminnet består av olika delar,  

Klingberg (2014) separerar exempelvis inkodning och återkallande av minnen. De lyder under 

olika lagar och är beroende av olika delar i hjärnan. Långtidsminnet påverkas olika av stress, 

det blir lättare att lära in men svårare att plocka fram ett minne. I hjärnan är det hippocampus 

som styr över hur minnen lagras. Hippocampus är ett litet område innanför tinningsloberna 

formad som en hästsko. Att detta område är aktivt vid inlärning spelar en avgörande roll för 

det medvetna minnet (Schacter, 1996). Hippocampus  dock inte inblandat när minnen ska 

plockas fram och inte heller när motoriska färdigheter ska tränas. Den minnesfunktion som 

hippocampus styr över kan indelas i två delar. Det deklarativa minnet, minnen som vi är 

medvetna om, fakta som vi lär oss och händelser som vi upplevt, samt det semitiska minnet 

som berör fakta och generella kunskaper som inte kan knytas till en speciell tid eller plats. 

Om man funderar, resonerar och associerar kring ett minne blir minnet starkare. Att repetera 

medför även att minnet blir bättre. Redan efter en halv timme har vi glömt mer än hälften av 

det vi försökt lära oss, en repetition medför att minnet befästs. Regelbundna repetitioner är det 

effektivaste sättet att befästa minnen. Att testa sig själv är även ett bra sätt att förstärka minnet 

(Klingberg, 2014). Multiplikationstabellen är ett exempel på matematik som lagras i 

långtidsminnet, där lagras även förmågor som kräver visuell avkodning som förmågan att 
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tyda bokstäver och läsa.  Akut stress förbättrar inkodningen till långtidsminnet, vilket medför 

att vi exempelvis minns olyckor och var vi var när dessa skedde. Framplockande av 

långtidsminnet försämras dock av stress (Klingberg, 2014).  
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Undervisning i grundskolan 

Styrning av undervisningen 
Undervisningen styrs på två övergripande nivåer i grundskolan, dels den övergripande nivån, 

dels styrningen av själva undervisningen. Den förstnämnda utgörs av ramar som är fastställda 

politiskt och administrativt. Dessa ramar utgörs av nationella läroplaner och lokala 

styrdokument på lokal nivå (Illeris, 2015). De styrmedel staten har över skolan är juridiska, 

ideologiska, ekonomiska samt olika möjligheter till utvärderingar. De lokala styrdokumentet 

består i att planera, organisera och finansiera skolverksamheten och sköts av kommuner och 

privata huvudmän. I den lokala styrningen bestäms antal skolor, klasstorlekar och lärartäthet 

(Jarl & Rönnberg, 2015). För mycket styrning kan medföra en negativ effekt på lärare och 

elever med avseende på motivation vilket leder till sämre studieresultat (Illeris, 2015).  

Den andra nivån, som gäller styrningen av själva undervisningen, kan delas in i tre olika 

typer. Lärarstyrning, där läraren styr undervisningen enväldigt och bestämmer vad som ska 

läras och hur det ska gå till. Denna metod är nödvändig i de lägre årskurserna under 

grundskolan men även i högre årskurser där elever inte själva klarar att arbeta självständigt. I 

de högre årskursens på grundskolan är det vanligt att lärare och elever styr undervisningen 

tillsammans, deltagarstyrning, där vanligtvis lärarna sätter ramarna och eleverna styr vilka 

aktiviteter som undervisningen ska innehålla för att de ska kännas väsentliga, relevanta och 

lärorika. Då de i undervisningen deltagande eleverna själva får styra sin utbildning och att 

denna blir en väsentlig del av undervisningen upplevs den som mer motiverande och 

kvaliteten höjs. Det tredje nivån av styrning är självstyrning. Där styr eleverna till största del 

själv helt sin undervisning och denna typ är vanligast inom vuxenutbildningen.  

Generellt brukar undervisningen vara lärarstyrd fram tills att eleverna är i fjorton års ålder då 

den övergår till att vara mer deltagarstyrd. Det finns ingen klar gräns mellan nivåerna, de kan 

ske både parallellt och växelvis. Vid lärarstyrd undervisning främjas assimilation kunskap, när 

nytt stoff ska läras in. Vid ackommodativt lärande, när man vill utveckla elevers mentala 

scheman, är deltagarstyrd undervisning att föredra (Illeris, 2015).  

Den amerikanske forskaren inom intelligens och kreativitets Joy P Guilford, införde 

begreppen konvergent och divergent kunskap. Konvergent kunskap innebär att det finns ett 

svar till varje fråga medan divergent kunskap innebär att det kan finnas flera svar till frågan. 
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Inom matematiken kan aritmetiken ses som konvergent kunskap medan problemlösning kan 

ses som mer divergent kunskap (Illeris, 2016). Enligt Stephens kan undervisning inom 

aritmetik uppfattas som att fokus ligger på att finna metoder som leder till rätt svar, som sedan 

kontrolleras medan i algebra är målet med undervisningen att upptäcka, identifiera och 

generalisera (Boesen et.al red. 2007). Om man betraktar matematik som till största del 

assimilativ kunskap, kommer lärarstyrd undervisning att vara den gynnsammaste (Illeris, 

2016).  

Matematikämnet 

Matematik, tillsammans med språk, är ämnen som enligt Winner (2000) värderas högst i 

skolan. En myt som bidrar till att matematiken fått en hög status bland skolämnena är att 

elever som är högpresterande i matematik, och även elever som har fallenhet för språk, ofta 

bedöms ha en hög intellektuell kapacitet. Barn som å andra sidan är högpresterande inom 

konstnärliga musikaliska eller idrottsliga ämnen bedöms som talangfulla (Winner 2000).  

Matematik är även ett ämne där eleven till stor del själv kan ta ansvar för sina studier vilket 

ökar motivationen. Känslor som att inte få känna bekräftelse eller samhörighet eller känslan 

att inte förstå, minskar motivationen (Håkansson & Sundberg, 2012). För en elev som får 

uppleva framgång i sina studier i matematik väcks intresset, om inte för matematik så för 

inlärningsprocessen och för resultatet av studierna (Boesen et.al red. 2007). 

Matematik är även ett språk med sin egen terminologi. När ett nytt ämne ska läras, måste den 

som ska lära sig förstå ämnets terminologi och lära sig väsentliga begrepp. För att kunna lösa 

problem inom ämnet, måste den underliggande teorin inom ämnet förstås. Detta blir 

sammantaget ämnets struktur. Har ett ämnes struktur förståtts väl kan många andra saker 

sättas i relation till det. Denna struktur som Schwab kallade för grundstruktur möjliggör för 

oss att ställa en fråga, talar om var vi ska leta efter svaret till frågan och även hur vi ska göra 

för att få tillgång till svaren till frågan. För att behärska ett ämne måste man ha en känsla för 

ämnets dynamik och bygga en mental karta över ämnets kunskapsspråk (Philips & Soltis, 

2014).  

Matematik är ett av de ämnen som har mest tid i kursplanerna. Argumenten som motiverar 

matematikens stora del av undervisningstiden kan enligt Stenhag (2010) klassificeras i fyra 
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övergripande argument. Nyttoargument, det vill säga att  matematik är kunskap som vi 

behöver både i arbetsliv och privatliv. Kulturargument, eller att matematik är en del av vår 

kultur som bör bevaras från generation till generation på samma sätt som musikstycken och 

konstverk. Formalbildningsargument, i mening att matematik skärper vår intellektuella 

förmåga. Samt selektionsargument, som syftar på att matematik är en indikator på att vi klarar 

avancerade studier (Stenhag, 2010). Paul Enerst listar sex argument för målen med att studera 

matematik. Nyttoinriktad kunskap, matematikkunskaper som ger förutsättningar för att klara 

enklare arbeten och fungera i samhället. Praktisk arbetsrelaterad kunskap, 

matematikkunskaper som behövs för att lösa praktiska problem inom industri och andra 

specifika arbetsplatser. Avancerad specialistkunskap, förståelse för avancerad matematik som 

behövs på forskningsnivå. Uppskattning av matematik, förståelse för matematikens roll inom 

kultur, historia och i samhället. Matematiskt självförtroende, att känna trygghet i sina 

matematikkunskaper för att kunna skaffa nya kunskaper eller färdigheter när så behövs. Social 

styrka genom matematik, att som medborgare kunna använda sina matematiska kunskaper 

inom sociala och politiska situationer (Boesen et.al red. 2007). 

Stenhags doktorsavhandling (2010) visar att betyget i matematik även kan användas som en 

indikator  för framgång även i övriga skolämnen. Ett högre betyg, ett överbetyg dvs VG eller 

MVG, i matematik påvisar ofta höga betyg även i de andra skolämnena på grundskolan, både 

i praktiska och teoretiska ämnen. Betyget G säger dock ej så mycket om elevens prestationer i 

de övriga ämnen medan ett IG är en indikator på att eleven har låga betyg i allmänhet. Ett 

högt betyg i matematik medför samtidigt att eleven med stor sannolikhet har god läsförståelse. 

Det motsatta gäller dock ej, god läsförståelse medför ej att eleven har högre betyg i 

matematik. Vidare finner Stenhag i sin undersökning att höga betyg i matematik även 

fungerar som indikator för goda resultat i SO-ämnena, historia, samhällskunskap, religion och 

geografi. Då goda matematiska kunskaper inte borde ge några fördelar i dessa ämnen, kan en 

hypotetisk tolkning av resultaten, enligt Stenhag, vara att elever med goda resultat i 

matematik även är elever som är flitiga, noggranna, motiverade eller besitter goda 

metakognetiva förmågor (Stenhag, 2010).  
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Kursplanen i matematik 
Enligt kursplanen i matematik, Lgr 11, är matematisk verksamhet en kreativ, reflekterande 

och problemlösande aktivitet som är kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 

verksamheten. Ett av syftena med matematikundervisningen  är att den ska ge eleverna 

möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och 

samband. Eleverna ska även utveckla kunskaper om matematikens användning i vardagen och 

inom olika ämnesområden. Vidare ska eleverna ska kunna reflektera över och värdera valda 

strategier, metoder, modeller och resultat. Undervisningen ska dessutom utveckla elevernas 

förmågor att argumentera logiskt och föra matematiska matematiska resonemang (Lgr.11).  

Kursplanen i matematik sammanfattar de förmågor som eleverna ska utveckla i fem punkter. 

Dessa punkter är :  

• 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, och  

• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Lgr 11).  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Metod 
Undersökningen sker i två olika delar. En textanalys av kursplanerna för grundskolan och med 

kvalitativa intervjuer med elever. Textanalys är en lämplig metod att finna mönster och göra 

kategoriseringar i större texter (Bergströms och Boréus 2015). Textanalysens syfte är att hitta 

teoretiska samband mellan de förmågor som studeras i matematik och de övriga ämnena i 

grundskolan. Detta för att finna stöd för att matematikkunskaper även gynnar andra ämnen. 

Andra delen utgörs av kvalitativa intervjuer med elever. Undersökningen vill veta vad elever 

tycker att matematiken har spelat för roll för deras studier och då är kvalitativa intervjuer en 

effektiv och flexibel metod att få information då intervjuaren även kan få olika nyanser på de 

frågor som ställs (Cohen, Manion & Morrisons, 2011). Gemensamt för dessa elever är att de 

upplever att de har haft nytta av matematik i sinna övriga studier. Dessa elever kommer att 

identifieras med hjälp av en enkät (Bilaga 1). Enkäten besvaras av två högstadieklasser som 

har mindre än en termin kvar på sin grundskoletid. 

Om textanalysens avsikt är att söka teoretiska stöd för att matematik kan öka måluppfyllelsen 

i övriga ämnen är intervjuernas avsikt att finna stöd för detta i praktiken. Eleverna är de som 

besitter kunskaper om sina studier och hur de upplever att matematiken påverkat dem.   

Utformning av textanalys av kursplanen 
Textanalysen av kursplanen, Läroplan för grundskolan 2011, kommer att inledas med att 

nyckelord i kursplanen för matematik identifieras. Dessa nyckelord kommer att användas för 

att göra en kvantitativ innehållsanalys av innehållet i de övriga ämnena i kursplanen. 

Analysen följer Bergströms och Boréus (2015) modell för innehållsanalys på så sätt att ett 

mindre material undersöks först, i detta fall kursplanen för matematik. Därefter skapas ett 

kodschema där nyckelorden utgör koden för schemat. 

Analysens steg: 

1. Hitta matematiska nyckelord i kursplanen för matematik. 

2. Undersöka om dessa ord även finns i övriga ämnens kursplaner samt i vilket syfte de 

nämns. Tabell 1-6.  

3. Undersöka hur nyckelorden fördelar sig i de övriga ämnena. Tabell 7-8. 

4. Dra slutsats om hur matematik kan vara till hjälp i övriga skolämnen. 
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Nyckelord 
Kursplanen för matematik anger några nyckelord som undervisningen ska sträva efter. Dessa 

ord eftersökes i kursplanerna för övriga ämnen och analyseras i vilket syfte och sammanhang 

de används. De ord som bedöms som nyckelord är strategier, värdera, tolka, analysera, 

samband och reflektera. Dessa ord är utvalda för att de anger hur matematiken ska användas 

och för att de är applicerbara på andra skolämnen. Nyckelorden är även viktiga förmågor vid 

problemlösning efter Polyas problemlösningsmetod (Billstein et.al, 1993). Enligt Polya är 

fyra steg viktiga vid lösning av problem: 

1. Förstå problemet, nyckelord tolka och analysera 

2. Skapa en plan, nyckelord samband och strategier 

3. Genomföra planen, beroende på planen kan inget eller alla nyckelord appliceras 

4. Kontrollera resultatet, nyckelord värdera, tolka, analysera och reflektera 

I kursplanen för matematik anges:  

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att 
uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband” (Lgr 2011:62). 

Nyckelord: Samband. 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 

problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat” (Lgr 

2011:62). Nyckelord: reflektera, värdera och strategi. 

”Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och 

matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 
uttrycksformer […] Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla 

kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra 

beräkningar och för att presentera och tolka data” (Lgr 2011:62). Nyckelord: Tolka  

”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att […] använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp” (Lgr 2011:63). Nyckelord: Analysera
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Analysmetod av textanalys 

Förekomst av nyckelord i övriga ämnen har noterats och sammanställts i tabellform. 

Sammanställningen visar i vilket syfte som nyckelordet ska tolkas, hur nyckelorden fördelar 

sig över de andra skolämnena samt vilken i frekvens nyckelorden förekommer. 

Relabiliteten i analysen är hög då nyckelorden har räknats med hjälp av dator. Denna metod 

kan ge problem med validiteten då ord kan vara mångtydiga (Begström & Boreus, 2012). Ord 

kan ha annan betydelse i matematik jämfört med andra ämnen. Ord kan även tolkas olika i 

olika ämnen och situationer. Då matematiken har en speciell terminologi (Philips & Soltis, 

2014), finns risk att ord som används i andra ämnen än matematik är synonymer till de 

matematiska orden och sålunda inte räknas i analysen. I fall synonymer till de matematiska 

orden använts i analysen finns risk för att tolkningar av dessa ord görs varvid validiteten kan 

minska (Begström & Boreus, 2012). För att undvika detta har endast värdeordens förekomst 

tagits med i analysen, ej heller har ordens betydelse i sitt sammanhang tolkats. De 

sammanhang som nyckelorden finns i har tagits med för att läsaren själv ska kunna avgöra 

huruvida de är relevanta för undersökningen.  

Enkätens utformning 

Syftet med enkäten (bilaga 1) är att finna elever som upplever att de har nått framgång i sina 

matematikstudier och upplever att de haft nytta av matematik i andra ämnen. Enkäten har 

besvarats av två niondeklasser på en högstadieskola. Valet av klasser har skett med 

bekvämlighetsurval. Klasserna är två niondeklasser från en skola där författaren till denna 

uppsats varit verksam. Sammanlagt har 30 elever svarat på enkäten. Av de tillfrågade var det 

tio elever som valde att inte deltaga. Könsfördelningen är 15 pojkar och 15 flickor. Eleverna 

har besvarat enkätfrågorna i mitten på januari och har lite mindre än en termin kvar på 

grundskolan. Eleverna har även gjort sina val till gymnasiet och är sålunda väl insatta i hur 

betygens meritpoäng beräknas och används. Klasserna har en betygsspridning från betygen A 

till E och har ett genomsnittligt meritvärde i matematik på 14,6. Hösterminsbetygen i 

klasserna är fördelade E 13st, D 2st, C 9st, B 15 och tre elever har betyget A. Elever som var 

villiga att deltaga i en intervju, anmälde sig genom att skriva sitt namn på sista frågan, och var 

sålunda inte anonyma. Enkäten var uppbyggd med enklare frågor i början för att mot slutet 

innehålla mer reflekterande frågor. Frågorna i enkäten handlade först om skola generellt och 
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frågor kring matematik kom senare för att dessa frågors svar inte skulle påverkas av elevernas 

syn på matematik.  

Klasserna har haft samma lärare i matematik sedan årskurs sju. Alla elever informerades 

innan enkäten besvarades om att den var frivillig, att den var anonym och att deras svar 

kommer att behandlas anonymt samt att de som var villiga att deltaga i en intervju senare, 

godkände det genom att skriva sitt namn på sista frågan. 

Analysmetod av enkät 
Svaren på enkäten (bilaga 2) gjordes om till siffror för att lättare kunna jämföras. 

Enkätfrågorna 1-12 är graderade efter en nominell skala, då de inte har någon numerisk 

betydelse. Enkäternas svar på frågorna 1-12 sorteras och jämförs procentuellt och presenteras 

i diagramform (Bilaga 4). Frågorna 13 och 14 i enkäten är graderas efter en intervallskala då 

de ska jämföras mot varandra. Resultatet av frågorna 13 och 14 presenteras i tabellform 

(Bilaga 5). Elever som i enkäten svarat att de nått framgång i matematik, fråga 14, och även 

angett att de efter denna framgång nått framgång i övriga skolämnen, fråga 13, samt angett att 

de är villiga att deltaga i en intervju, fråga 15,  har valts ut för vidare intervjuer.  

Intervjuernas utformning 

Urval av intervjupersoner 
Fjorton av trettio elever angav i enkäten att de var villiga att deltaga i en intervju. De elever 

som har valt ut till att deltaga i intervjun har varit elever som har svarat i enkäten att de 

upplever att matematiken har hjälpt dem i deras övriga studier samt att de var villiga att bli  

intervjuade. En av undersökningens huvudsyften är att ta reda på hur elever uppfattar att de 

har haft hjälp av matematiken i övriga skolämnen. Vid intervjuerna har inriktningen varit att 

undersöka elevernas uppfattning. En tumregel vid denna typ av intervjuer är att avbryta när 

inga nya uppfattningar framkommer, den så kallade mättnadsregeln (Johansson & Svedner, 

2006). Detta medför att ett så pass litet underlag som fyra intervjuer ändå kan ses som ett 

försvarbart underlag.  

Beskrivning av intervjupersoner 
Totalt har fyra elever intervjuats, två flickor och två pojkar. Eleverna går i årskurs nio och har 

mindre än en termin kvar på sin grundskoletid. Samtliga elever har goda kunskaper i 

!  28



matematik och är intresserade av ämnet. För att eleverna som intervjuats ska förbli anonyma 

kommer de i texten att kallas för Laura, Jessie, Luke och Josh.  

Beskrivning av intervjun  
Intervjuerna har genomförts på skoltid i ett enskilt rum för att undvika störningar. Eleverna 

har intervjuats utifrån en intervjuguide (Bilaga 5), indelad i fyra kategorier. Varje kategori har 

bestått av flera frågor och följdfrågor för att få den intervjuade att förtydliga och utveckla sina 

svar. I första delen har respondanten fått berätta om när de kände att matematiken hade 

”lossnat” det vill säga när de kände att de hade gjort speciella framsteg. I andra delen har den 

intervjuade fått berätta om hur denna framgång påverkat deras arbete i matematik. I tredje 

delen har respondanten berättat om framsteg som gjorts i övriga ämnen och vad som de tror 

ligger bakom dessa framsteg. I fjärde delen har den intervjuade fått berätta om hur han eller 

hon upplever att de har haft hjälp av matematik i sina övriga studier. I intervjuguiden fanns 

även en femte del, övrigt, där eleverna fick lägga till något om de hade något ytterligare som 

de ville tillägga. Under denna punkt har dock ingen ytterligare för undersökningen väsentlig 

information tillkommit varvid denna punkt inte kommer att behandlas något vidare.  

Till varje intervju har intevjuguiden följts vad gäller huvudinriktningarna. Däremot har inte 

alla följdfrågor ställts ifall de tidigare i intervjun har besvarats och då för att den intervjuade 

inte ska behöva upprepa sig (Cohen, Manion & Morrisons, 2011). Intervjuerna har tagit 

mellan 20 och 30 minuter. 

Analysmetod av intervjuer  
Svaren från intervjuerna måste organiseras och göras begripliga genom att hitta mönster, 

gemensamma teman och genom att kategoriseras (Cohen, Manion & Morrisons, 2011). 

Intervjuerna har spelats in och skrivits av. Vidare har svaren från respektive person kodats 

efter färg och alla intervjuer sammanfogats till ett dokument utifrån de fyra teman som 

intervjun bestod i. Denna metod är ett effektivt sätt att jämföra svar från olika respondanter 

men medför även en risk att sammanhang från olika respondanters svar går förlorade (Cohen, 

Manion & Morrisons, 2011). För att motverka detta har färgkodning av varje enskilds 

respondants svar använts. Resultatet av intervjuerna presenteras utifrån de fyra huvudteman 

som intervjun bestod i.  
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Forskningsetik 
Undersökningen följer de råd som vetenskapsrådet ställer för god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011) på så sätt att alla elever som gjorde enkäten fick informationen att 

den var frivillig och att de hade möjligheten att vara anonyma. Endast de elever som var 

villiga att deltaga i en intervju fick skriva sitt namn på sista frågan. Då det är jag, en av 

elevernas undervisande lärare i matematik, som ställer frågorna i enkäten finns risk att elever 

svarar för att vara mig till lags (Cohen, Manion & Morrisons, 2011). Denna felkälla har 

försökts undvikas genom att frågorna ställts i den ordningen att det inte framgått i enkäten att 

det är just matematikens roll i deras studier som ska undersökas. Att beslutet för eleverna görs 

sist medför även att de själva hade möjligheten att bestämma ifall de ville att deras identitet 

kom till känna efter att de besvarat frågorna. På detta sätt fick de själva bedöma ifall frågorna 

hade för dem varit av känslig natur. Eleverna besvarade frågorna digitalt via internet och det 

fanns ingen möjlighet att röja någon deltagares identitet ifall denne önskade vara anonym.  

För att säkerställa att undersökningen följer de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2011) ställer 

har de elever som deltagit i intervju skriftligt informerats om att deras identitet kommer att 

skyddas på så sätt att de och deras svar kommer att anonymiseras, att de när de vill kan 

avbryta intervjun, att de ljudinspelningar som gjorts kommer att raderas när forskningsarbetet 

är slutfört samt att även elevernas målsmän skriftligt har, med ett missivbrev (bilaga 3), 

informerats om detta och skriftligt godkänt att deras barn får deltaga.  

Intervjuerna har varit uppbyggda på så sätt att frågor först ställts mer generellt kring elevens 

skolgång för att mot slutet inrikta sig mer mot matematik och matematikens betydelse för 

deras studier. Ett dilemma uppstår då de som intervjuas ska veta att de ingår i ett 

forskningsprojekt men inte bör veta att det är just matematikens betydelse som ska 

undersökas då det kan påverka deras svar (Vetenskapsrådet, 2011). Intervjuerna har även haft 

formen av ett informellt samtal för att minska risken att de svarar för att vara forskaren, i detta 

fall en av deras matematiklärare, till lags (Cohen, Manion & Morrisons, 2011). Det finns risk 

att eleverna i intervjuerna överdriver matematikens betydelse för sina studier. Att eleverna 

anger att det inte är matematiken i sig själv utan snarare att matematiken givit dem mer 

motivation motsäger detta. Ifall elevernas avsikt varit att blidka läraren borde de snarare 

beskrivit hur stor betydelse deras matematikkunskaper haft för deras övriga studier.  

!  30



Resultat 

Textanalys 
Av kursplanen i matematik (Lgr, 11) framgår att förmågor som eleverna ska tillgodogöra sig 
av matematikundervisningen är att använda strategier, värdera, analysera, se samband och 
reflektera. Detta är förmågor som även finns i kursplanen för andra ämnen. Tabellerna 1-6 
visar i vilka ämnen förutom matematik nyckelorden förekommer, samt i vilket syfte. 

Tabell 1. Strategier

Tabell 1 visar att ordet strategi förekommer i tre andra ämnen där dock den matematiska 
användningen av strategier, att lösa problem, ingår i två av ämnena. 

Tabell 2. Värdera  

Tabell 2 visar att ordet värdera återfinns i 10 andra ämnen. I många av ämnena är det inte en 
matematisk värderang som ska göras utan värderingar av källor och innehåll i språk som ska 
värderas. 

Tabell 3. Analysera 

Ämne Syfte

Engelska för att stödja kommunikation och lösa problem

Moderna språk för att stödja kommunikation och lösa problem

Svenska för att anpassa läsning efter texters form och innehåll.

Ämne Syfte

Engelska för att värderas innehållet i talat språk och texter

Idrott för att värdera fysiska aktiviteter utifrån olika rörelseaktiviteter

Hemkunskap för att värdera val och handlingar som konsument 

Geografi för att träna eleverna i att göra geografiska analyser som ska värderas och jämföras 
utifrån olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Historia för att värdera källor som ligger till grund för kunskap

Religion för att värdera källor som ligger till grund för kunskap

Samhällskunskap för att värdera källor som ligger till grund för kunskap

Slöjd för att värdera arbetsprocesser och resultat

Svenska för att kritiskt värdera information från olika källor 

Teknik för att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö 

Ämne Syfte

Bild för att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
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Tabell 3 visar att ordet analysera återfinns i 9 andra ämnen. I vissa ämnen är det dock moral, 
skönlitteraturer och texter som ska analyseras vilket inte innefattar matematisk analysering i 
större utsträckning. 

Tabell 4. Samband

Tabell 4 visar att ordet samband återfinns i 11 andra ämnens kursplaner.  

Tabell 5. Reflektera 

Musik för att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och 
historiska sammanhang 

Geografi för att göra geografiska analyser av omvärlden 

Historia för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Religion för att analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

Samhällskunskap för att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och samhällsstrukturer med hjälp av 
samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Slöjd för att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika 
begrepp 

Svenska för att analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 

Teknik för att analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion samt 
drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. 

Ämne Syfte

Ämne Syfte

Bild för att visa på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet 

Idrott
för att utveckla kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska 
aktiviteter samt samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan 
beroendeframkallande medel och ohälsa 

Biologi för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och 
samhället. 

Fysik för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 

Kemi för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti 
människan. 

Geografi för att se samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat 
och naturresurser. 

Historia för att beskriva samband mellan olika tidsperioder. 

Religion för att beskriva samband mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser 

Samhällskunskap för att beskriva sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och 
välfärd 

Slöjd för att beskriva samband mellan form, funktion och kvalitet 

Teknik för att beskriva samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg 

Ämne Syfte

Engelska för att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 
sammanhang och delar av världen där engelska används 

Moderna språk för att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 
sammanhang och delar av världen där språket används 

Musik för att utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik 
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Tabell 5 visar att ordet reflektera återfinns i 6 andra ämnen.  

Tabell 6. Tolka 

Tabell 6 visar att ordet tolka återfinns i 13 andra ämnen. I några ämnen är det dock texter, 
språk och kultur som ska tolkas.  

Historia för att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang 
och utifrån olika perspektiv, 

Religion för att stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska 
förhållningssätt

Samhällskunskap för att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar 

Ämne Syfte

Ämne Syfte

Bild för att utvecklar kunskap om hur bilder skapas och kan tolkas 

Engelska för att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 

Moderna språk för att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter 

Svenska för att förstå och tolka skönlitterära texter 

Musik för att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck. 

Biologi för att tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt 
innehåll 

Fysik för att tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt 
innehåll 

Kemi för att tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt 
innehåll 

Geografi för att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska 
rummet 

Historia för att för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning 

Religion för att att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner 

Slöjd för att tolka slöjdföremåls uttryck och då föra resonemang om symboler, färg, form och 
material 

Svenska för att förstå och tolka texter för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll 
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Tabell 7. Sammanställning av nyckelord 

Tabell 7 visar att nyckelorden återfinns 52 gånger i de andra ämnena. Tolka, samband och 
värdera är de ord som fått flest träffar. Dessa är dock ord som har vidare betydelser och 
används i andra sammanhang än bara matematiskt.  

Tabell 8. Nyckelord fördelade per ämne 

Tabell 8 visar hur nyckelorden har fördelat sig per ämne. Flest nyckelord återfinns i ämnena 
historia, religion och svenska.  

Nyckelord Antal träffar

Strategi 3

Värdera 10

Analysera 9

Samband 11

Reflektera 6

Tolka 13

Totalt 52

Ämne Antal träffar  
Historia 5
Religion 5
Svenska 5
Slöjd 4
Samhällskunskap 4
Geografi 4
Engelska 4
Musik 3
Teknik 3
Bild 3
Moderna språk 3
Kemi 2
Idrott 2
Fysik 2
Biologi 2
Hemkunskap 1
Totalt 52
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Intervjuer 
Resultatet av intervjuerna presenteras i fyra delar utifrån de olika teman intervjuerna var 

uppdelade i. I varje tema redovisas de huvudfrågor som varje tema ville söka svar på.   

Tema 1.  Upplevd framgång i matematik under högstadiet 
• Beskrivning av framsteg som har gjorts i matematik under högstadiet  

• I fall framstegen skede i något speciellt matematiskt område 

• I fall framstegen berodde på arbetssättet i matematik 

Eleverna beskriver generellt i intervjun att de upplever att matematiken blev roligare 

alternativt mer intressant under högstadietiden. De beskriver att detta fått dem att arbeta mer 

med matematik samt att matematiken upplevts som enklare. 

”På mellanstadiet tyckte jag inte om matte, det var tråkigt och jag jobbade inte så mycket och när 
jag började högstadiet blev det mer matte och jag började plugga mer och försöka lära mig. Då 

slog det över och det blev enklare för mig och jag tyckte det blev roligare. Det var väl att det var 
stor skillnad mellan mellan- och högstadiet och man fick mer ansvar då kände jag att jag ville vara 
mer ansvarig och då började jag ta hem mycket oftare och jobbade hemma och hamnade före och 

lärde mig mer ”(Laura). 

Laura beskriver att matematiken blev både enklare och roligare på högstadiet då hon 

började plugga mer. Hon beskriver även att när hon fick ta mer ansvar ledde det till att 

hon även började jobba med mer matematik hemma.  

”…det är lättare att räkna nu än tidigare, på min tidigare skola hade jag svårt att klara 
kunskapskraven, det blir lättare när man tycker att matte är roligt och att man förstår på ett bra sätt. 
Jag förstår uppgifterna lättare än vad jag gjorde tidigare och då hade vi ändå lättare matte. […] Ja, 

mitt synsättet på matematik har det definitivt förändrats, för tidigare var det jättetråkigt och 
jättejobbigt nu är det helt OK och ganska roligt faktiskt”(Jessie). 

Jessie beskriver att matematiken har blivit roligare i och med att hennes förståelse har 

ökat, samt att detta har förändrat hennes synsätt på matematik. 

”…det var mest under högstadiet jag började tycka att det var intressant, det var inte så kul innan i 
typ sexan och inte heller i sjuan för den delen, det var först i åttan jag började tycka att det var kul. 

Tja, det blev roligare, jag började försöka mer i matte och märkte att det var kul” (Josh). 
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Josh beskriver att matematiken har blivit mer intressant och att detta medfört att han 

tycker att det blev roligare och att han försöker mer i matematik. 

”.. efter julen i sjuan speciellt började jag jobba mer och då höjdes betygen, jag hade slarvat 
mycket på proven. Jag lärde mig mer även om jag inte märkte det i början. Det blev enklare och 

jag förstod mer. Motivationen ökade jag hade även börjat få lite koll på gymnasiet och jag visste 
vad jag behövde för att bli det jag vill. och jag behöver ganska höga betyg och målet för mig har 
alltid varit att bli så bra som jag kan, och försöka bli det jag vill, och inte slarva med 
skolan” (Luke). 

Luke berättar att han började jobba mer i matematik vilket medförde att han fick en 

ökad förståelse och att hans motivation ökade. Han beskriver även hur kommande 

gymnasiestudier ökade hans motivation. 

Inget speciellt arbetsområde anges där eleverna upplever att de först nått framgång i 

matematik. Dock anges att det kan vara bra att få jobba enskilt.  
”Jag tycker om ekvationer och sånt. Tycker om när man får sitta själv och fundera och komma in i 

det här mattetänkandet och sitta själv, då kan jag sitta själv och jobba jättelänge, det är jobbigare 
när man ska sitta med personer och jobba tillsammans, även om det funkar också” (Laura). 

”Nej inget särskilt. Det som gör att jag gillar matte är att det känns bra när man löst med ett klurigt 

tal, man känner sig nöjd som” (Josh). 

Varken Laura eller Josh anger något speciellt arbetsområde som vändpunkt i deras 

studier men de påtalar hur de känt tillfredsställelse när de fått jobba med något svårt och 

sedan lyckats. 

Tema 2. Hur framgång i matematik har påverkat skolarbetet 
• Hur påverkade framgången sättet att arbeta med matematik 

• Hur påverkade framgången sättet att arbeta med övriga skolämnen 

• Hur påverkade framgången motivationen för skolarbete 

Eleverna beskriver att matematikframgångarna verkade motivationshöjande vilket medfört att  

de kan sitta längre och arbeta både med matematik och andra ämnen. 

” …motivationen ökade. […] Det blev liksom roligare man kunde sitta längre och jobba, jag fick 
motivation att lära mig  mer med matte. När jag lärde mig att plugga matte kunde jag liksom 

började jag använda samma metoder att plugga i andra ämnen. […] Det började med matte att jag 
pluggade mycket och sen hängde de andra ämnena liksom på och sen satt jag och pluggade massor 
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av ämnen. Det var enklast för mig att börja plugga matte, det är enkelt man kan ta det i egna 

händer, har man bara en mattebok kan man ta den och jobba själv och lära sig, det är svårare i 
andra ämnen” (Laura). 

Laura beskriver att matematik är ett ämne där det är lättare att plugga då ämnet ger ett 

direkt feedback. Hon beskriver även att hon använde samma metoder att plugga i andra 

ämnen även om det är svårare. 

”…det blev roligare och jag började studera mer matte och även i andra ämnen med. Jag gillar 
matte för att det är logiskt allt hänger ihop. Sen kan det vara knepigt att komma ihåg alla grejer 

och sånt, formler, det är kul efter man kan det” (Josh). 

”…motivationen ökade, man förstår att allt inte är helt omöjligt” (Jessie). 

Både Josh och Jessie anger att matematiken verkade motivationshöjande även i andra 

ämnen. 

Tema 3. Upplevd framgång i övriga skolämnen under högstadiet 
• Vilka ämnen som framgång nåtts i 

• Vad som ligger bakom denna framgång 

Förutom matematik fanns inte något annat specifikt gemensamt ämne där eleverna bedömde 

att de nått någon speciell framgång under högstadiet. 

”NO-ämnena, SO-ämnena antar jag. I de estetiska har jag alltid legat högt för jag har ju varit 
intresserad” (Laura).  

”Svenska och spanska sista året och matte men de flesta ämnen egentligen. Det blir roligt, när 
något går trögt blir det mindre roligt” (Jessie). 

Laura och Jessie anger intresse är viktigt för att nå framgång i skolämnena. 

”Språk skulle jag vilja säga speciellt, engelska var också ett ämne där jag hade bra betyg i sexan 
och sen inte så bra betyg första terminen, man sen höjde. Även spanska som var ett nytt 
ämne” (Luke). 

”De flesta” (Josh). 

Varken Luke eller Josh kan ange något specifikt ämne där de nått speciell framgång 

under högstadiet utan påpekar att de varit framgångsrika i flera ämnen. 
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Elevgruppen anger att det som ligger bakom framgångarna i skolarbete generellt är 

motivation och mer ”pluggande”. 
”Fick motivation och började plugga, att jag började tänka på framtiden och vad jag ville 
göra” (Laura). 

”Bra lärare, jobbar på olika sätt, och att man har någon slags motivation” (Jessie). 

”Mer pluggande. Jag har inte så mycket studieteknik, jag har oftast, för mig har det funkat att 
plugga inte länge men lite och ofta. För då har jag inte lessnat, om jag pluggar mycket kommer jag 

att ledsna och tappar då koncentrationen” (Luke). 

”Jag tyckte att det var kul och började studera mer” (Josh). 

Laura, Jessie och Josh anger att det är motivation som ligger bakom deras framgångar 

medan Luke är inne på att det är förbättrad studieteknik som ligger bakom, även om han 

inte riktigt kan sätta ord på det. 

Tema 4. På vilket sätt matematik kan bidra till framgång i övriga ämnen 
• Vilka ämnen man har mest nytta av matematik i samt hur den har hjälpt 

• Likheter och skillnader mellan matematik och övriga skolämnen 

• Vilken nytta man har av matematik i övriga skolämnen 

Eleverna anger gemensamt de naturvetenskapliga ämnena (NO-ämnena) biologi, fysik och 

kemi som de ämnen där de har mest nytta av matematik, men åter beskriver de matematik 

som ett motivationshöjande ämne. 
”NO-ämnena för där finns det mest liksom matte tex i fysik men matte var det som fick mig att 
börja att plugga mer allvarligt som hjälpte mig att plugga i de andra ämnena, matematiken var 
en motivationshöjare för mig. I geometri till exempel när man räknar area, volym och sånt när 
man i slöjden ska ta ut ett mått eller när man ska vara hemma och baka” (Laura). 

Laura beskriver att hon har praktisk nytta av sina kunskaper i vissa ämnen men att 

matematiken verkat mest motivationshöjande. 

”NO men alla ämnen egentligen, man tänker på ett annat sätt när man jobbar med matte, i 

matten försöker man få fram ett svar men medan i andra ämnen det inte finns något direkt svar 
på vissa frågor utan det bara är vissa saker bara är , i matten vill man förstå varför det blir, man 
jobbar mer efter konsekvenser, varför allting händer och då förstår man på ett helt annat sätt. I 

svenskan till exempel när när man ska böja verb så är det bara så men i matte börjar man undra 
varför. Det har hjälpt ganska mycket ändå eftersom jag inte förstod matte på den tidigare skolan 
och fick ganska mycket hjälp när jag kom hit att förstå det och när jag märkte att det gick bra 
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fick jag motivation att försöka i de andra ämnena också då går det ju liksom om man försöker 

mycket” (Jessie). 

Jessie beskriver att matematiken har ett speciellt tankesätt, i matematik söker man ett 

svar vilket i sin tur leder till sökande efter förståelse. Hon anger även att matematikan 

höjt hennes motivation i övriga ämnen. 

”NO och HK då behöver man lite koll på hur mycket det ska vara, man använder inte siffror på 
samma sätt i andra ämnen. Matte var det som först fick mig att reagera att det här måste bli 
bättre och det var det som fick kanske att jag ville öka i andra ämnen, på så sätt har matte hjälpt 

i andra ämnen. Men man använder inte matte så mycket i andra ämnen. Generellt sett så 
använder man inte gånger och division, kanske i HK. Att tänka i flera steg, Jag är dålig på att 
förenkla saker speciellt i SO-ämnena eller där man ska argumentera och se likheterna och visa 

vad som är viktigt, i matten tränar man huvudet. Om jag skulle vilja höja mina betyg skulle jag 
välja matte som första ämne, om jag läser fem böcker får jag mer språkkunskaper men ja, av de 
ämnen som vi har är matte ett av få ämnen som tillför mycket totalt. Att kunna spela en låt på 
gitarr är inte jätteavgörande för de andra ämnen” (Luke). 

Luke anger att man kan ha viss nytta av matematik rent praktiskt i andra ämnen men 

att den främsta nytta han har haft av matematiken är att den höjt hans motivation.  

”Alla ämnen, för det var matte som gjorde att jag började studera lite mer, så då har jag studerat 
mer i andra ämnen, ja de flesta ämnen. Så typ alla ämnen på det sättet. Jag gillar matte för att 
det är logiskt allt hänger ihop. Sen kan det vara knepigt att komma ihåg alla grejer och sånt, 
formler, det är kul efter man kan det” (Josh). 

Josh beskriver att han gillar matte för att det är logiskt och att det var matematiken 

som ökade  hans motivation för de övriga skolämnena. 

Eleverna beskriver att det som skiljer matematik från övriga ämnen är att det bara finns ett 

svar. 
”Det är som jag sa tidigare. Matte har alltid ett tydligt svar” (Jessie). 

”I de flesta andra ämnen står det på svenska eller engelska medan matte är mest maktspråket är 

lite text och inte så mycket förståelse” (Luke). 

”Matte har till skillnad från andra ämnen bara ett svar, i svenska finns som bara inte bara ett 

svar, man ska motivera och sånt, det är stor skillnad så” (Josh). 

Jessie och Josh beskriver att det som skiljer matematik från övriga ämnen är att det endast 

finns ett entydigt svar. Luke anger den största skillnaden är att det inte är så mycket text och 

analyserande inom matematiken. 
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Eleverna kan inte ge ett entydigt svar på vilken nytta man kan ha av matematik i övriga 

skolämnen men två av dem tror att de kommer att få mer nytta av matematik i framtida 

utbildningar. 
”Att tänka längre i flera steg i många ämnen det blir ett högre steg att man tänker generellt man 
går mer inåt”(Laura). 

”Jag vet inte riktigt vilka delar, det är som allting hjälper ju” (Jessie). 

Har inte så mycket användning nu men kanske mer framöver, skolmässigt” (Luke). 

”Man har stor nytta av matten senare när man börjar gymnasiet i NO ämnena fysiken och 
kemin där har man mer nytta av matten antar jag, just nu känner jag inte att jag använder matten 

i så många andra ämnen. Man får mer självförtroende om det går bra i matte. Om man har lite 
svårt i matte kan jag se det som att man får bättre självförtroende” (Josh). 

Ingen av de intervjuade kan ange något speciellt annat ämne där de upplever att de 

har haft speciell nytta av matematik. Laura anger att matematiken hjälp henne att 

tänka i flera steg. Laura och Jessie beskriver att matematik hjälper generellt i de andra 

skolämnena medan Luke och Josh tror att de kommer att ha mer nytta av 

matematiken i andra skolämnen i framtida studier. 

Resultat av enkät 
Enkätens (bilaga 1) uppgift var att till intervjuerna finna elever som upplever att de vid 

ett speciellt tillfälle nått framgång eller gjort framsteg i sina studier samt att de upplever 

att de haft nytta av matematik i sina studier i övriga skolämnen.  

För att finna dessa elever har svaren på enkätfrågorna (bilaga 2) analyserats på så sätt att 

jämförelser mellan tidpunkt på uppgiven framgång i matematik och övriga ämnen 

jämförts (Bilaga 4). Enkätens uppgift var att finna för undersökningen intressanta 

elever, vilken den gjorde då fyra elever som även var villig att deltaga i intervjuer 

identifierades. 
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Diskussion av resultat och metod 

Hur kan matematik främja elevers prestationer i övriga skolämnen? 
Denna undersökning har kommit fram till att matematik kan göra nytta i övriga ämnen på 

flera olika sätt. Goda kunskaper i aritmetik och matematisk terminologi ökar elevernas 

förståelse om sin omvärld när den studeras i de olika skolämnena, men även andra delar av 

matematiken gynnar elevernas studier. Matematiska förmågor såsom planering av skolarbete 

och problemlösning är exempel på förmågor som gynnar studier. Undersökningen har även 

kommit fram till att det matematiska arbetssättet kan påverka studier positivt. Den enskilt 

största nytta elever i undersökningen anger att de har haft av matematiken i skolarbetet är 

dock att framgångar i matematik verkar motivationshöjande.  

Aritmetisk 
Goda kunskaper i aritmetik underlättar till exempel vid planering av skolarbete och 

arbetsområden. Dessa färdigheter i matematik borde gynna alla skolämnen då dagens skola är 

allt mer inriktad på att eleverna ska själva styra sitt arbete (Skolverket, 2015). 

Av textanalysen av grundskolans kursplan kan slutsatsen dras att 16 ämnen utöver matematik 

gynnas av goda matematiska förmågor. Den lärande kan med hjälp av matematik bygga ut 

sina mentala scheman genom additivt lärande då nya kunskaper införlivas i redan besuttna 

kunskapsstrukturer. Matematik borde även gynna ackommodativt lärande där det krävs att 

elever har vissa förkunskaper (Illeris, 2015). Exempelvis krävs det att eleven har kunskaper i 

beräkning av skala när elever jobbar med kartkunskap i geografi eller idrott eller att eleverna 

kan göra beräkningar med procent när ekonomi studeras i hemkunskap. Ett annat sätt 

matematik kan öka måluppfyllelsen i andra skolämnen är genom att träna eleverna att tänka 

logiskt. I matematik ska eleverna tränas i att se samband, lösa problem, göra tolkningar, 

analysera mm. Ett argument för att studera matematik är enligt Stenhag (2010) 

formalbildningsargumentet, det vill säga att matematikundervisningen ska skärpa vår 

intellektuella förmåga. 

Vidare krävs att eleverna har kunskaper om den matematiska terminologin. Språket är 

människans verktyg för högre former av lärande (Vygotskij, 2015) och de matematiska 

termerna finns i de flesta ämnena. I fall elever exempelvis inte känner till ord och begrepp 

som medelvärde och olika prefix kan de få svårt att förstå och missa viktig information. Ifall 
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eleven inte har kunskap om den terminologi som krävs kan det leda till det som Illeris (2015) 

beskriver som fellärande. Här kan även andra ämnen hjälpa matematiken då det är väsentligt 

att eleverna även får se olika sammanhang som de matematiska termerna används i 

(Lindström et.al Red 2013). Att få använda och se vad ens färdigheter i matematik kan 

användas till i andra ämnen än matematik borde öka elevernas motivation för ämnet. 

Problemlösning och planering av arbete 
Problemlösning är en central förmåga som finns i grundskolans flesta ämnen. Gemensamt för 

undersökningens nyckelord är att de är användbara då problem löses efter Polyas 

problemlösningsmetod (Billstein et.al, 1993). Första steget att förstå problemet, är att kunna 

kunna tolka och analysera. Vidare måste de göra en plan för att lösa problemet, där behövs 

förmågor som att kunna använda strategier, värdera och se samband. Tredje steget, att 

genomföra planen, kan innefatta generella matematiska förmågor. Sista och fjärde steget, 

nämligen att kontrollera sitt resultat, innefattar förmågor som reflektera och tolka. 

Problemlösning efter denna metod borde gynna alla skolämnen även om tredje steget ej måste 

innebära att problemet löses med matematik. 

Eleverna i intervjuerna beskriver att de börjat plugga mer efter att de fått framgångar i 

matematik. Detta innebär samtidigt att de börjat planera sina studier, då planering nästan alltid 

går ut på att avsätta och beräkna tid. För detta krävs en matematisk förmåga. Enligt Dewey 

startar tänkandet när vi står inför ett problem och detta leder till att vi måste skapa en 

handlingsplan och lärandet uppstår när vi ser konsekvenserna av planen (Phillips & Soltis, 

2014). Matematik tränar det visuospatiala arbetsminnet som enligt Klingberg (2014) är 

kopplat till matematik och hjälper att tänka i flera steg samt bibehålla en inre bild. 

Matematiskt arbetsätt 
 Ytterligare ett sätt som matematik kan öka måluppfyllelse i andra ämnen är matematikens 

arbetssätt. Vid matematikräkning i matematikboken är det många repetitioner. Enligt 

Klingberg (2014) är repetition och att testa sig själv det effektivaste sättet att befästa minnet. I 

matematikämnet får eleverna kontinuerlig feedback när de rättar sina uppgifter. Att eleven 

själv med täta intervaller kontrollerar sitt lärande minskar risken för fellärande (Illeris, 2015). 

Huruvida det sätt som matematikundervisningen genomförs på är genomförbar i övriga 

ämnen är dock oklart. Dels för att det i andra ämnen än matematik inte alltid finns ett entydigt 
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svar, det som Illeris (2015) beskriver som konvergent kunskap, dels för att det inte kanske är 

genomförbart att ha lika många kontrollfrågor som det är uppgifter i exempelvis en 

matematikbok.  

Eleverna beskriver i intervjuerna att matematik är ett ämne som är lättare att plugga hemma 

och som har startat deras studievana. I och med att elever börjar ta med sig skolarbete hem 

förändras deras kognitiva jämvikt vilket enligt Piaget sker när lärande och utveckling sker 

(Phillips & Soltis, 2014). Selberg (2001) menar att när eleverna själva tar kontroll och ansvar 

för sitt arbete får de djupare insikter, beständigare kunskaper och en ökad lust till lärande. 

Motivationshöjande 
Att själv få ta ansvar och kontroll över sina studier är även motivationshöjande (Håkansson & 

Sundberg, 2012) och denna motivation kan överföras till andra skolämnen. Det som Illeris 

(2015) beskriver som försvar mot lärande, att en elev som bedömer sig som mindre bra i 

matematik når framgång kan leda till att denna framgång medför en ökad motivation för 

skolarbete generellt. Även Boesen et.al (2007) menar att framgång i matematik höjer elevens 

motivation för lärande.  

Eleverna anger i intervjuerna att framgångarna i matematik har verkat motivationshöjande. 

När de har lyckats i matematik har de blivit både motiverade och de har fått ett högre 

självförtroende för skolarbete. Motsatsen att inte lyckas i matematik kan skapa stress och oro 

vilket medför att lärande blockeras (Goldman & Senge, 2016). Ifall elever som tidigare känt 

stress och oro känner att de lyckas kan dessa blockeringar släppa. Winner (2000) beskriver 

matematik som ett ämne med hög status och det är kanske därför framgång i detta ämne ger 

elever ett bättre självförtroende och självkänsla för sin inlärningsprocess (Boesen et.al red. 

2007), till skillnad från elever som upplever att de inte förstår, vars motivation minskar 

(Håkansson & Sundberg, 2012). 

Vilka förmågor har kursplanen i matematik gemensamt med övriga skolämnen? 
Analysen av kursplanerna visar att matematik och de 16 övriga skolämnena har gemensamma 

nyckelord. De mest frekventa nyckelorden är tolka, samband, värdera, och analysera. Att 

dessa ord är mest frekventa  kan bero på att tolkningar av dem kan göras på många olika sätt, 

inklusive sätt som ej är matematiska. Exempelvis kan ordet tolka ha flera olika betydelser 

!  43



beroende på vilket sammanhang det är i. Tolkning inom språk förknippas vanligtvis ej med 

matematik. Detta kan medföra, som Begström & Boreus (2012) beskriver, att validiteten för 

analysen minskar. Å andra sidan är gemensamt för dessa ord att de ofta innebär att en 

jämförelse måste genomföras. Jämförelser kan förknippas med matematik. Matematiska 

kunskaper i dessa områden kan räknas in till det som Stenhag (2010) kallar nyttoargument för 

studerande av matematik eller som nyttoinriktad kunskap (Boesen et.al red, 2007).   

Textanalysen visar att förmågan att se samband finns i elva ämnen utöver ämnet matematik. 

Att ha goda kunskaper i att kunna se samband borde sålunda främja kunskapsutvecklingen i 

flera ämnen. Det visuospatiala arbetsminnet, som tränas inom matematiken, gynnar elevens 

förmåga att se samband och dra slutsatser (Klingberg, 2014). Om man med att dra slutsatser 

menar tolka, analysera och värdera, nämns detta  i kursplanerna på 43 ställen, förutom i 

kursplanen i matematik. Exempelvis ska biologiska, kemiska och fysikaliska samband i 

naturen och samhället kunna förklaras, men även samband mellan olika tidsperioder kunna 

beskrivas i ämnet historia. Att kunna se olika samband är en förutsättning för att lösa mer 

komplexa problem (Boesen et.al red. 2007). Dewey menar att problemlösning är ett sätt att 

öka sin kunskap genom att den som står inför problemet utvecklas av att se samband mellan 

handlande och konsekvens (Phillips & Soltis, 2014). Även Gärdenfors (2010) anser att 

problembaserat lärande är viktigt vid konstruktion av kunskap. Vygotskij (2015) menar att 

intellektet mognar i slutet av grundskoletiden, vilket enligt Säljö, (2015) innebär att eleverna 

får en högre abstraktionsförmåga vilket i sin tur medför att eleven klarar mer utvecklade 

operationer med matematiska och logiska strukturer. Detta leder till att eleverna under 

högstadietiden lär sig att lösa mer komplexa problem. 

Av textanalysen kan slutsatsen dras att goda kunskaper i matematik kan verka som en resurs i 

övriga skolämnen, men även att den motsatta slutsatsen kan dras, att övriga ämnen kan verka 

som en resurs inom matematiken. 

Hur upplever elever att matematiken hjälpt dem i deras övriga studier? 
I intervjuerna beskriver eleverna att den hjälp de har haft av matematik är främst som 

motivationshöjare. Alla intervjuade anger att när de fick framgång i matematik blev 

matematiken, och även övriga ämnen, roligare vilket fick dem att jobba mer. Detta kan bero 
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på att eleverna kommer till den fjärde nivå som Gärdenfors (2010) beskriver. Där eleven är 

mer självständig kunskapssökare och kan själv styra över sitt kunskapsbyggande. Illeris 

(2015) beskriver motivation som en drivkraft som motverkar försvar mot lärande. Även att 

själv få styra och få inflytande över sina studier minskar denna för studierna negativa 

drivkraft (Selberg 2001). Att eleverna beskriver i intervjuerna att de tidigare inte var så bra i 

matte kan vara ett tecken på ett försvar mot lärande som avtagit. I och med att eleverna börjar 

på högstadiet går undervisningen från lärarstyrd till att vara deltagarstyrd då eleverna i större 

utsträckning får vara med och styra sin undervisning, vilket i sin tur verkar 

motivationshöjande (Illeris, 2015). Skinner menar att för att nå önskade resultat gäller det att 

belöna önskvärda beteenden och att lärande förstärks (Philips & Soltis, 2014) och i matematik 

får eleven kontinuerlig feedback då elevens svar genast kan kontrolleras i bokens facit. Eleven 

får kontinuerlig belöning för rätta svar och som Klingberg (2014) beskriver skickar körteln 

amygdala ut hormoner som inte bara ökar motivationen utan även förbättrar elevens 

koncentrationsförmåga. Det matematiska arbetssättet med många repetitioner befäster 

dessutom elevens förmåga att befästa det som lärts i minnet. Viktigt dock att ha i åtanke är att 

vid misslyckanden och felaktiga svar utsöndras stresshormon som kan ha en negativ inverkan 

på minnet (Klingberg 2014). 

Att den av eleverna beskrivna framgången kom i början på högstadiet kan även bero på att 

eleverna mognar vid denna ålder. Vygotskij (2016) beskriver att intellektet hinner ikapp 

fantasin när barnet når puberteten, vilket medför en högre förmåga till abstrakta matematiska 

operationer (Säljö, 2015). Även Piaget beskriver att efter elva års ålder börjar barnet utvecklas 

och lär sig lösa abstrakta problem samt se logiska strukturer (Philips & Soltis, 2014). Eleverna 

kan inte beskriva ifall det är något speciellt område inom matematiken eller om de har haft 

hjälp av sina matematikkunskaper i något speciellt annat skolämne. Detta kan bero på att de 

inte minns eller så stöder de tesen att matematiken främst höjt elevernas självförtroende vilket 

i sin tur ökar deras motivation. Goda kunskaper i matematik har förmodligen hjälpt dem i 

deras skolarbete utan att de är medvetna om det. Matematik för de flesta elever är när de 

räknar i boken på matematiklektioner, inte när de studerar kartor i SO eller när de gör en 

tidslinje i historia. När eleverna i intervjuerna ska ange vilken nytta de har av matematik i de 

övriga ämnena anger de främst vilka aritmetiska kunskaper de kan ha nytta av. Till exempel 
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att räkna i fysik eller att mäta i NO och hemkunskap. Eleverna beskriver inte i intervjuerna att 

de har haft eller på vilket sätt man kan ha hjälp av matematisk logik. För eleverna är 

matematik siffror och räknande där det endast finns ett entydigt svar. 

Intervjuerna har haft formen av ett informellt samtal och de inledande frågorna som ställts har 

varit av berättande karaktär för att eleverna ska känna sig bekväma och trygga med 

situationen (Cohen, Manion & Morrisons, 2011). Risk finns att eleverna har svarat partiskt då 

det varit en av deras matematiklärare som har gjort själva intervjun. Respondanterna kan ha 

velat vara forskaren till lags (Cohen, Manion & Morrisons, 2011). Om eleverna hade haft för 

avsikt att vara matematikläraren till lags borde de dock framhållit att det var matematikens 

innehåll som givit dem framgångar i stället för att matematiken fungerat som 

motivationshöjare. 

Grundskolan och högstadiet är en händelserik period i elevernas liv. Vad är det som gör att 

vissa elever lyckas och andra inte? Om eleverna har med sig tillräckligt i sina mentala 

scheman när de börjar på högstadiet, hur förvaltas dessa på bästa sätt? Hur lyckas man 

omstrukturera dessa scheman för att få fram ackommodativt lärande? Eleverna kommer till 

skolan som barn och går ut som ungdomar och ska under denna resa finna sin egen identitet 

vilket i sin tur innebär att ackommodativt lärande ska leda till transformativt lärande. Då 

motivation är en förutsättning för ackommodativt lärande (Illeris, 2015) gäller det att eleverna 

är motiverade. Kanske kan framgångar i matematik leda till att eleverna finner denna 

motivation? Denna undersökning har kommit fram till att, även om eleverna har nytta i övriga 

ämnen av sina matematikkunskaper, matematikens viktigaste bidrag, för eleverna, är att den 

kan verka som motivationshöjare. Framgångar i matematik under högstadietiden kan höja 

elevernas motivation vilket i sin tur kan leda till att matematiken kan verka som en resurs för 

det övriga skolarbetet. 

Fortsatt forskning 
Studien har visat att elever kan använda matematik som resurs i sitt skolarbete. Vidare 

forskning skulle kunna undersöka om något speciellt moment inom matematiken ger denna 

effekt eller bidrar till att effekten förstärks. Det skulle vara intressant även att undersöka om 

det finns något annat ämne som kan ge samma effekt. Exempelvis är läsning en förutsättning 
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för att ta till sig undervisning i skolan. Ett intressant område att studera är hur goda kunskaper 

i läsning eller svenska påverkar elevers motivation för skolarbete. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätfrågor 
1.Vilken klass går du i? 
2.Kön? 
3.Vilket tycker du är det lättaste ämnet i skolan? 
4.Vilket tycker du är det svåraste ämnet i skolan? 
5.Hur upplever du ämnet matematik ?  
 Lätt 
 Medel 
 Svårt 
6. Hur upplever du matematik jämfört med andra ämnen? 
 Lättare 
 Samma 
 Svårare 
7.Hur påverkar dit matematikbetyg ditt genomsnittliga meritvärde? 
 Höjer 
 Varken eller 
 Sänker 
8.Hur upplever du ämnet svenska? 
 Lätt 
 Medel 
 Svårt 
9. Hur påverkar dit svenskabetyg ditt genomsnittliga meritvärde? 
 Höjer 
 Varken eller 
 Sänker 
10. Tycker du att dina kunskaper i matematik hjälper dig även i de andra ämnena? 
 Ja 
 Nej 
11 Tycker du att du är ambitiös (lägger du ner mycket tid och har höga mål) i ditt           
skolarbete? 
 JA, jag lägger ner mycket tid och har höga mål 
 Nja, Jag för det som behövs för att klara mig 
 Nej, jag gör det som behövs inget mer 
12. Tycker du att du är ambitiös (lägger du ner mycket tid och har höga mål) i ditt 
matematikarbete? 
 JA, jag lägger ner mycket tid och har höga mål 
 Nja, Jag för det som behövs för att klara mig 
 Nej, jag gör det som behövs inget mer 
13. Upplever du att du i dina studier har gjort speciella framsteg vid något speciellt 
tillfälle under högstadietiden och i sådana fall under vilken termin? 

14. Upplever du att du i dina matematikstudier har gjort speciella framsteg vid något 
speciellt tillfälle under högstadietiden och i sådana fall under vilken termin? 

15. Kan du tänka dig att deltaga i en intervju om hur du upplevt dina matematikstudier på 
högstadiet? 

16.Skriv ditt namn fall du kan tänka dig att deltaga i en intervju  om hur du upplevt dina 
matematikstudier på högstadiet? 
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Bilaga 2 Enkätsammanställning 
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Bilaga 3. Missivbrev  

Informationsbrev till intervjupersoner och vårdnadshavare

Hej, Jag heter Gunnar Johansson och arbetar som lärare. Jag undervisar ert barn i 
matematik, NO och teknik. Jag läser en magisterkurs i utbildningsvetenskap vid 
universitetet i Umeå. Till mitt examensarbete arbetar jag med en undersökning om 
ämnet matematik. Syftet med denna studie är att göra en undersökning kring lärande 
och matematik samt vilken betydelse matematiken har för övrigt skolarbete.

I min undersökning behöver jag intervjua elever om hur de ser på sin studietid och 
sina studier under högstadiet. I intervjuerna kommer frågor om matematik kontra 
andra skolämnen att ställas. För att få med all viktig information i intervjuerna 
behöver jag att göra ljudupptagningar. Dessa ljudupptagningar kommer att raderas 
när uppsatsen är godkänd. 

Som forskare har jag skyldighet att informera er om de etiska forskningskraven som  
måste följas, där det första kravet är att informera om studien. Det andra kravet är att 
jag måste få samtycke från vårdnadshavare och barn om deltagande, med andra 
ord, att du/ni som vårdnadshavare samt ert barn ger medgivande till att delta i 
intervjun. Barnet kan när som helst välja att avbryta intervjun om så önskas. Det 
tredje kravet är att det material jag samlar in under observationerna enbart får 
användas till forskning samt att endast andra forskare som är delaktiga i 
examensarbetet får ta del av materialet. Det sista kravet innebär att allt material jag 
får in kommer hanteras med sekretess. Alla elever som deltar i studien kommer att 
vara anonyma, ingen person eller plats kommer att kunna pekas ut.

Jag bifogar här ett papper där ni, vårdnadshavare och barn, kan ge ert medgivande 
eller ej. Har ni några funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Vänligen,
Gunnar Johansson
tel. 0733 507816
gunnar.johansson@nlv.se

Samtyckesformulär

JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien.

NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien.

......................................................................................................... 
Målsmans underskrift

......................................................................................................... 
Barnets underskrift
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Bilaga 4. Enkätundersökning 
Enkätundersökning 

Enkäten visar att 6 (20%) av eleverna tycker att matematik är det enklaste ämnet i skolan och 

5 elever (17%) tycker att matematik är det svåraste ämnet.  

Elevernas upplevelse av hur svårt matematik är fördelar sig som 

lätt 8 elever (27%), svårt 6 elever (20%) medan 16 elever (53%) 

tycker att matematik är varken lätt eller svårt. 

 

Vid jämförelse med andra ämnen tycker 9 elever (30%) att 

matematik är lättare och 9 elever (30%) att det är svårare och 12 

elever (40%) att det inte är någon skillnad.  

 
Huruvida matematikbetyget höjer eller sänker elevernas 

meritpoäng gör 14 elever (47%) bedömningen att matematikbetyget 

höjer meritpoängen, 3 elever (10%) bedömer att matematiken 

sänker meritpoängen och 13 elever (43%) gör bedömningen att 

matematikbetygen inte påverkar meritpoängen. 

 

Upplevelsen att matematiken även är till hjälp i andra ämnen delas 

av 22 elever (73%) och delas ej av 8 elever (27%). 

 

 

Eleverna som bedömer sig som ambitiösa i sitt skolarbete är 16 

(53%), ej ambitiösa 3 (10%) och de elever som bedömer sig som 

varken eller är 11 (37%) 
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Figur 1. Hur svårt är matematik?



Elever som bedömer sig som ambitiösa i sitt matematikarbete är 15 

(53%), ej ambitiösa 3 och de elever som bedömer sig som varken 

eller är 12 (37%). 

 

Sju av eleverna (23%) upplevde inte att de har gjort något speciellt 

framsteg i sina matematikstudier under högstadiet. 2 elever (7%) att 

de har gjort det höstterminen årskurs sju, 1 elev (3%) under 

vårterminen årskurs sju, 6 elever (20%) under höstterminen årskurs 

åtta, 8 elever (27%) under vårterminen i årskurs åtta och 6 elever 

(20%) under höstterminen i årskurs nio. 

 

Åtta av eleverna (27%) upplevde inte att de har gjort något speciellt 

framsteg i sina studier under högstadiet. En elev (3%) under 

vårterminen årskurs sju, 5 elever (20%) under höstterminen årskurs 

åtta, 5 elever (20%) under vårterminen i årskurs åtta och 11 elever 

(37%) under höstterminen i årskurs nio. 
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Tjugo elever har gjort bedömningen att de gjort något speciellt framsteg i matematik eller 

generellt under sin högstadietid, av dessa gör 7 elever bedömningen att dessa framsteg har 

kommit först i matematik, en elev att matematikframsteget kommit efter och 12 elever gör 

bedömningen att framstegen kommit samma termin. Korrelationen mellan ”upplever speciella 

framsteg i matematik vid någon termin” och ”upplever speciella framsteg vid någon termin” 

är 0,58. Korrelationen för hela elevgruppen, dvs även elever som bedömer att de ej gjort några 

speciella framsteg under sin högstadietid, är 0,59. 

 

Upplever speciella framsteg 
i Ma vid någon speciell 

termin

Upplever speciella framsteg i 
sina studier vid någon 

speciell termin         

Framsteg i matematik    
-                         

Generella framsteg

1 5 −4
1 3 −2
3 4 −1
4 5 −1
4 5 −1
4 5 −1
4 5 −1
2 2 0
3 3 0
3 3 0
3 3 0
4 4 0
4 4 0
4 4 0
5 5 0
5 5 0
5 5 0
5 5 0
5 5 0
5 4 1
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Elevers bedömning av speciella framsteg i matematik och skolarbete generellt under 
högstadiet, elever som bedömer sig som ambitiösa är markerade med fet stil. För kolumn 3 
gäller ett negativt värde att matematikframsteg kommit innan generella framsteg samt hur 
många terminer det är mellan framstegen. Elever som bedömt att de ej haft något speciellt 
framsteg vid något tillfälle, i matematik eller generellt, är bortplockade.



Av de 7 elever, av totalt 30st (23%), som angett att de gjort framsteg i matematik innan de 

gjort framsteg i de andra ämnena bedömer 5st att matematiken har hjälpt till. 

Framsteg i 
matematik -

Generella framsteg

Upplever att Ma 
hjälper andra ämnen 

JA 1 Nej-1
−4 1
−2 1
−1 −1
−1 1
−1 1
−1 1
−1 −1
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Elever som bedömer att de gjort framsteg i matematik och 
även bedömer att de har haft nytta av kunskaperna i andra 
ämnen. Siffran anger hur många terminer det är mellan 
framsteget i matematik och övriga ämnen.



Bilaga 5 Intervjuguide 

Intervjuguide
Du har beskrivit att du upplevt att du gjort speciella framsteg i matematik vid ett 
speciellt tillfälle under högstadietiden, jag skulle vilja veta lite mer om detta tillfälle.
1. Berätta om var detta tillfälle. 

1.1 Vilka framsteg gjorde du?
1.2 Hur märkte du att du gjort framstegen?
1.3 Var det något speciellt område du jobbade med?
1.4 Arbetade du på något speciellt sätt med matematik?

2. Berätta om hur du påverkades av denna framgång.
2.1 Hur förändrades ditt synsätt på matematik?
2.2 Hur förändrades ditt sätt att arbeta med matematik?
2.3 Hur förändrades ditt sätt att arbeta med övriga skolämnen?
2.4 Hur påverkade framgången din motivation för skolarbete?

3. Du svarade i enkäten att du gjort framsteg i de andra skolämnena under 
högstadietiden. Berätta om var detta tillfälle. 

3.1 Vilka var ämnena som du tycker du gjorde framstegen i? 
3.2 Vilka framsteg gjorde du?
3.3 Hur märkte du att du gjort framstegen?
3.4 Vad tror du ligger bakom dessa framsteg? 
3.5 Var det din motivation, studieteknik eller något annat?

4. Du har svarat i enkäten att du haft hjälp av matematiken i de andra ämnena.
4.1 I vilka övriga ämnen tror du att du har haft mest nytta av matematik?
4.2 Varför dessa ämnen?
4.3 På vilket sätt har matematiken hjälpt i just dessa ämnen? 
4.4 Hur har framgångar i matematik påverkat din motivation för skolarbete?
4.5 Hur har framgångar i matematik förändrat din syn på skolarbete?
4.6 Vilka likheter och skillnader tycker du det finns mellan matematik och övriga 
ämnen?
4.7 På vilket sätt tror du att matematik har hjälpt även andra ämnen?
4.8 Vilka delar i matematiken tror du att du har haft mest nytta av i de andra 
skolämnena?

5. Övrigt
5.1 Är det något som du vill lägga till? 
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