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Sammanfattning 
 

 

Syftet med denna studie är främst att undersöka i vilken mån eleverna i årskurs 1 på 

gymnasiet kan sägas ha självtillit i ämnet matematik och vad lärare gör för att öka deras 

motivation. Utifrån svaren på frågeställningarna diskuteras sedan kort vilken betydelse 

studiens resultat får i undervisningen, vad statens utredningar föreslår i sammanhanget och på 

vilka sätt lärare kan skapa en miljö som specifikt ökar elevernas självförtroende i ämnet. 

 

För att ge svar på studiens frågeställningar har en elevenkät besvarats av gymnasieelever från 

två olika program, där frågorna anknutits och tolkats utifrån ett antal motivationsteorier. 

Motivation och självtillit inom ett område är intimt sammankopplat enligt flera 

motivationsteorier, därför tar undersökningen sitt avstamp bland annat från attributionsteorin, 

prestationsmotivationsmodellen och humanistiska behovsteorier. 

 

För att i diskussionen kunna tillföra vad lärare redan i dag gör för att öka elevernas motivation 

har även lärare observerats under deras matematiklektioner. 

 

De slutsatser som kan dras av undersökningen är att 30-40 % av eleverna i studien innehar en 

relativt låg självtillit utifrån hur de förklarar sina resultat i matematik. Om man i stället utgår 

ifrån vilka förväntningar de har på sina möjligheter att lära sig matematik så är 

självförtroendet högt. Samtidigt som en andel på 30-40% kan anses äga en lägre självtillit i 

fråga om känslan av trygghet under matematiklektionen. 

 

Sammantaget visar studien att något mindre än hälften av eleverna kan anses inneha ett gott 

självförtroende inom matematikämnet, medan den indikerar en låg självtillit hos drygt en 

tredjedel av gruppen. Vid jämförelser mellan de två programmen kan vissa skillnader i 

självförtroendet noteras. Det gör att elevgrupper med olika grad av tillit i matematik kan kräva 

varierande strategier för att höja självförtroendet och vända en nedåtgående trend. 

 

Den avslutande diskussionen visar att lärare idag på olika sätt försöker följa de förslag som 

framkommit vid statens utredningar, men det vore önskvärt med fler uttalade strategier som 

förutom ökad förståelse, även på ett direkt sätt ökar elevernas trygghet och självtillit i ämnet 

matematik. 

 

 

 

 

Nyckelord: Motivation, självtillit, attributionsteori, motivationsteori  
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Inledning 
 

 

På mina VFU-perioder har jag undervisat i matematik på gymnasiet från årskurs 1 till 3 och 

kunnat konstatera att första årskursen har en alldeles speciell problematik när det gäller att 

fånga alla elevernas uppmärksamhet. Dels för det faktum att första årskullen på gymnasiet 

ofta har många elever, men det kan även bero på fler orsaker. Eleverna i ettan kommer från 

hela nio års obligatorisk skolgång där de oavsett intresse ”måste” infinna sig. Det kan då vara 

svårt att över ett sommarlov förstå skillnaden att gymnasium är frivilligt och vara beredd att ta 

det egna ansvaret som den skolformen kräver. Kanske inte så konstigt om man ska tro 

specialläraren Birgitta Kimber som hävdar att hjärnans förmåga att planera och inse 

konsekvenser inte är färdigutvecklade förrän vid 25-års ålder (Cervin 2009).  

 

Det kan också bero på varierande förkunskaper i matematik då den nya klassen har samlat 

elever från flera grundskolor med olika tidigare lärare och lägg därtill att människor har olika 

lätt att förstå och ta till sig matematik. Om man dessutom beaktar att A-kursen till mångt och 

mycket är en repetition av grundskolans matematik kan man förstå att det väldigt lätt uppstår 

ett varierat intresse för matematikundervisningen. Några som inte helhjärtat går in för 

mattestudierna under lektionen för att det är för enkelt, andra som inte är fullt så intresserade 

för att det är för svårt och så finns de eleverna som lyssnar och räknar oavsett vad de är satta 

att göra. Vad det nu kan vara som gör dessa elever motiverade? 

 

Att få eleverna att lyssna, vara uppmärksamma och koncentrerade har med motivation att göra 

säger Imsen (Imsen 2006). Men vad gör då elever motiverade för matematik och vad kan en 

lärare göra för att öka motivationen hos sina adepter.  

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Motivation har enligt flera motivationsteorier att göra med vilket självförtroende man har 

inom ett område. Syftet med detta arbete är därför främst att undersöka i vilken grad eleverna 

i årskurs 1 på gymnasiet kan sägas ha självtillit i ämnet matematik. Utifrån svaren på nedan 

ställda frågor kan sedan diskuteras vilken betydelse dessa resultat får för undervisningen och 

på vilka sätt lärare kan skapa en miljö som specifikt ökar elevernas självförtroende i ämnet. 

 

 

 

De frågeställningar som studien tar till hjälp är: 

 

 Hur förklarar eleverna sina resultat i matematik?  

 

 Vilka förväntningar har eleverna på sina möjligheter att lära sig matematik? 

 

 Hur trygg är eleverna i klassen på matematiklektionerna? 

 

 Vad gör lärare idag för att öka elevernas motivation för matematik? 
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Bakgrund och litteraturgenomgång 
 

Vad kan man då säga att motivation är för något och hur har tidigare forskare definierat 

motivation. Till att börja med kan det konstateras att forskare har svårt att definiera 

motivation på ett entydigt sätt, samtidigt som många är överens om att motivation inte är en 

slutprodukt utan mer en påverkbar process (Schunk 2000). 

 

Motivation 
Om vi börjar med hur Svenska Akademiens ordlista har förklarat ordet motivation så blir vi 

upplysta om att det handlar om − system av motiv för handlingar; inre motivering – (Svenska 

akademien 2006). Den förklaringen antyder att det krävs flera beståndsdelar, till och med hela 

system av motiv, för att en individ ska agera. I förklaringen omnämns det också att ordet 

motivation associeras och sammankopplas med inre motivering. Det begreppet kommer att 

förklaras närmare sedan men kort kan man säga att det är något som kommer inifrån individen 

själv. Det innebär att utifrån ordlistan skulle motivation kunna tolkas som beroende på flera 

olika faktorer motiveras en person att göra på ett visst sätt men beslutet att agera kommer från 

individen själv.  

 

Delar av den förklaringen stärks av Passer & Smith som konstaterat att det är intressant men 

svårt att ta reda på vad som exakt ligger bakom en människas specifika beteende eftersom det 

finns många faktorer inblandade. De system av motiv som omnämns ovan, anger Passer & 

Smith mer uttryckligt genom att uppge att motivation härstammar både från biologiska, 

psykologiska och miljömässiga faktorer (Passer & Smith 2007). 

 

Även Lundgren och Lökholm anknyter till akademiens förklaring men med betoningen att det 

är en inre motivering. De säger att motivation är en inre process som aktiverar ett beteende, 

visar vägen och underhåller detta beteende så det hålls kvar (Lundgren & Lökholm 2006). 

Något mer specificerade är Pintrich & Schunk i sin definition när de hävdar att motivation är 

en process där aktiviteter mot ett mål har satts igång och sedan hålls igång (Pintrich & Schunk 

2002). Det Lundgren och Lökholm benämner som ett beteende är här tydligt ett beteende som 

är inriktat mot ett mål. Vad båda dessa förklaringar har gemensamt är synsättet att motivation 

inte betraktas som något statiskt fenomen som en person innehar eller inte innehar. I stället 

anser de att motivationen och processen upprätthålls så länge de rätta förutsättningarna finns 

för personen i fråga.  

 

Ytterligare en som ansluter sig till detta ställningstagande är Jenner som också han är inne på 

att motivation inte är något statiskt och hävdar att motivation inte är någon form av egenskap. 

Han lägger dessutom till vad motivationen kan beror på och det är enligt honom en följd av 

individens tidigare erfarenheter och hur man då har blivit bemött (Jenner 2004). Det innebär 

att om man vet hur man ska bemöta människor på rätt sätt då skulle man även kunna öka 

motivationen hos denna person. 

 

Vad är det då för beteende som stimulerar andra och vad annat är det som driver individer till 

en målinriktad handling eller aktiverar ett speciellt beteende. I det sammanhanget pratar man 

inom psykologin om något som kallas psykets trilogi där man menar att förnuftet, känslorna 

och motivationen hänger tätt samman och samspelar på ett ömsesidigt sätt (Imsen 2006). Man 

menar att förnuftet korrigerar känslorna samtidigt som känslorna präglar förnuftets 

uppfattningar och att motivationen har sitt ursprung i det samspel som sker mellan förnuftet 
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och känslorna. Riktigt vad som samspelar och hur denna interaktion sker innan motivationen 

spirar fram finns det många teorier om och dem vi ska titta närmare på nu. 

 

Motivationsteorier 
Det finns som sagt många olika teorier om vad som skapar motivation. I klassisk 

behavioristisk teori är det belöningar och bestraffningar som gör att vi agerar och engagerar 

oss (Imsen 2006; Egeberg 2005; Pintrich & Schunk 2002). Det brukar också benämnas som 

en yttre motivation då människans handlingar styrs eller stimuleras utifrån omgivande 

faktorer. Skolans betygssystem är ett exempel på ett starkt belöningssystem som motiverar 

många elever till skolarbete och kan förklaras med begreppet instrumentalism. Med det menas 

att man motiverar eleverna med hjälp av ett redskap och där det är redskapets nytta som 

värderas (Skinner 2006). Gällande matematik skulle man då kunna säga att det är belöningen, 

det vill säga matematikbetyget som utgör nyttan, inte matematikkunskaperna. Man skulle 

kunna beskylla teorin för att vara en väldigt mekanisk och materialistisk människosyn som 

underminerar idén om en fri vilja. 

 

Inom de kognitiva teorierna är det i stället tvärt om. Där är det vårt eget förnuft och våra egna 

tankar som skapar motivationen, det är vad man kallar en inre motivation. I Piagets teori 

skapas motivation när vår världsbild inte riktigt stämmer med nya uppgifter och i vår iver att 

förstå världen motiveras vi att undersöka vidare. Med den utgångspunkten förutsätter man att 

alla människor har en inneboende vilja att förstå (Christensen 2004). Hans idéer bygger även 

på att barnet utvecklas i olika stadier och hans genomslagskraft inom skolväsendet kan 

märkas i de stadier grundskolan tidigare var indelade i. 

 

Ett annat sätt att se på hur förnuftet genererar motivation utgår ifrån vad man förväntar sig 

och vad det i så fall är värt. Människan gör helt enkel en beräkning huruvida ansträngningen 

kommer att vara värt besväret eller ej (Imsen 2006; Pintrich & Schunk 2002). Man brukar 

säga att dessa teorier tillhör gruppen förväntnings- och värdeteorier. Teorin om 

prestationsmotivation är en sådan och har också med kognition att göra men är även en 

blandning av andra influenser. Motivationen har inte primärt med belöning att göra utan en 

inre önskan att göra så bra ifrån sig som möjligt. 

 

I prestationsmotivationsmodellen ligger grunden i att individen önskar framgång, bedömer att 

det är möjligt och att det är värt besväret. Men i tankesättet finns även en destruktiv sida då 

man ser handlingsimpulserna som tudelad. Lusten att sätta igång med uppgiften avvägs mot 

rädslan för att misslyckas, det vill säga att man förväntar sig ett misslyckande och motiveras 

eller hämmas för att undvika detta. Den många gånger ångestladdade känsla som rädslan 

medför kan få till följd att benägenheten att handla blir låg då eleven ska ta sig an en lämpligt 

medelsvår uppgift, eftersom det blir extra förödmjukande att inte klara av en sådan uppgift. 

Dessa två impulser, lusten och rädslan konkurrerar med varandra och om rädslan är större än 

lusten kan det uppstå mer eller mindre märkliga strategier för att komma undan uppgiften 

(Imsen 2006). Den tredje faktorn som har betydelse för graden av motivation är 

incitamentvärdet. Det vill säga vilket värde personen sätter på målet som den vill uppnå, men 

kan även gälla i vilken mån individen vill undvika en negativ bedömning från sig själv eller 

andra (Passer & Smith 2007). 

 

En snarlik utgångspunkt har attributionsteorin och som därför kan kopplas till 

prestationsmotivation, men fokuserar på vad vi anser är orsaken till vår framgång respektive 

misslyckande. Tanken är att människan hela tiden försöker förstå sitt eget och andras 



7 

 

uppträdande och handlande, och sökandet efter svaret på frågan varför det blev som det blev 

ligger här som grund till teorin. Det kan till exempel handla om varför resultatet på ett 

matematikprov blev bra eller mindre bra.  Om individen anser att det är hon själv som bär 

ansvaret talar man om en inre tolkning. Det vill säga att orsaken till resultatet beror på den 

egna förmågan eller den egna ansträngningen inför provet. Om personen däremot söker 

förklaringar utanför sig själv handlar det om en yttre tolkning. Orsaken till resultatet läggs här 

på tur eller otur, eller att läraren gjort svåra uppgifter till exempel (Wiener 1992). 

 

Forskning visar att det inte bara kan förhålla sig på det ena eller andra viset. En framgång kan 

till exempel tolkas som tur medan ett misslyckande förklaras av egen förskyllan och vise 

versa. Beroende på orsaksförklaringarna så speglas personens självförtroende. En person med 

god tillit till sig själv gör en inre tolkning till både framgångar och misslyckanden och kan 

därför också påverka det egna resultatet. Den egna självsäkerheten har även betydelse vid 

prestationsmotivationsteorin i fråga om vilka av de rivaliserande känslorna som kommer att 

vinna. Om självkänslan är låg finns större risk att rädslan blir starkare än längtan efter 

framgång. Motivation hänger därför till stor del på personens självförtroende och bedömning i 

vilken mån hon eller han kommer att lyckas (Jenner 2004). 

 

På så sätt är synen på sig själv och tron på sin egen förmåga att kunna påverka sin situation en 

viktig aspekt i detta sammanhang och tillika sammanbunden till motivation och dess teorier 

(Imsen 2006). I Banduras teori om ”self-efficacy”, som kan översättas till tilltro till egna 

förmågan eller framgångsförväntan, menar han att graden av motivation påverkas av i vilken 

mån man tror sig klara av uppgiften (Bandura 1997). Tron på sig själv bygger enligt honom 

bland annat på hur väl man tidigare har lyckats med liknande uppgifter, vilket stöd och 

uppmuntran man får av omgivningen och vilka emotionella känslor man har inför uppgiften. 

 

Inom de humanistiska teorierna kring motivation framhåller man de mänskliga egenskaperna 

som en önskan om att prestera och att vara till nytta. Det vill säga att människan mer styrs av 

ett ansvarstagande och ett socialt liv än av kalla kalkyleringar och belöningar. De förutsätter i 

hög grad att människan har en rad behov som utgör den motiverande faktorn. Vidare kan 

teorier kring olika behov och hur de skapar motivation kort förklaras genom att utgå från två 

variabler. Dels kan behovens betydelse variera mellan olika personer och dels kan ursprunget 

till behoven komma inifrån personligheten eller från en yttre situation. Det intressantaste med 

detta synsätt blir då hur denna växelverkan mellan individ och miljö sker. Man brukar i 

sammanhanget tala om en inre och en yttre motivation, det vill säga om motivationen skapas 

av individens inre kraft eller om det är yttre omständigheter som motiverar till aktivitet 

(Imsen 2006). 

 

I Maslows behovsteori där hävdar han att fem behov är grundläggande och gäller för hela 

mänskligheten. Dessa behov är dels de livsnödvändiga förnödenheterna, men när de är 

tillfredställda inträder enligt Maslow sekundära behov som t.ex. att känna sig accepterad av 

andra, kärlek och gemenskap (Maslow 1987). Han säger vidare att om inte de grundläggande 

behoven är tillfredställda så kan inte personen motivera sig mot de högre behoven. Det vill 

t.ex. säga om en elev känner oro och ångest kommer det att påverka skolarbetet eftersom nya 

kunskaper har lägre prioritet än de grundläggande trygghetsbehoven. Från det sociokulturella 

perspektivet är det därför viktigt att eleven känner sig uppskattad i gruppen och ges möjlighet 

till ett aktivt deltagande för att skapa motivation (Dysthe 2001). 

Maslows teorier lägger sin tonvikt på människans inre behov och att det främst är våra inre 

egenskaper som styr vårt beteende.  
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En nyare humanistisk behovsteori fokuseras på tre fundamentala behov som visat sig viktiga 

för att människan ska känna sig nöjd, arbeta bra och vara tillfredställd. Det är behovet av 

kompetens i den meningen att kunna behärska nya utmaningar och färdigheter, behovet av 

autonomitet i meningen av självbestämmande och vara den som styr sig själv, samt behovet 

av relationer som innebär individens önskan att skapa meningsfulla band med andra. De två 

sista kan verka vara motsatser men faktum är att de kompletterar varandra på så vis att när 

människor upplever sanna relationer känner de ofta att de kan vara fri att vara sig själva 

(Passer & Smith 2007). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att många av teorierna kopplar samman motivation med 

känslor, självförtroende och trygghet. I många stycken är tron på den egna förmågan en 

nyckel till att kunna motivera sig för nya utmaningar. En positiv spiral skapas när en 

prestation ger en inre bekräftelse, det i sin tur ger angenäma känslor och inger förhoppningar 

om att även framöver klara av nya prestationer på ett bra sätt. På så sätt skapas goda 

förutsättningar för att kunna motivera sig för nya mål som individen tänkt sig klara av. Men 

likväl som spiralen kan gå uppåt kan den gå kräftgång och där en negativ spiral kan skapa 

hämmande känslor, negativ syn på sig själv och en hopplöshet som minskar motivationen till 

nya utmaningar. Allt detta sker inte enbart inne i individens inre. Eftersom människan är en 

social varelse som speglar sig i andra människors reaktioner, har goda och trygga relationer 

med andra en betydande del i att alstra motivation. Nästa fråga vi kan ställa oss är därför på 

vilket sätt kan omgivningen hjälpa till för att stärka en individs tro på sin egen förmåga. 

 

Feedback 
Stephanie König skriver om hur man som ledare kan motivera sina medarbetare genom 

feedback på deras insatser. Hon hävdar att feedback till de anställda gör att de blir tryggare 

och vågar mer, samt att det ökar deras motivation och prestationer (König 2007; Jungert 

2009). Det uttalandet bygger hon på vårt grundläggande behov av att vi vill bli sedd. Det 

sämsta man som ledare kan göra är att vara neutral, medan den bästa återkopplingen är att ge 

mycket beröm för det som är bra men även påpeka vad som kan förbättras (König 2007). 

Författarinnan har arbetslivet som utgångspunkt men läraren i ett klassrum med dess elever 

kan i hög grad i detta fall jämställas med en arbetsledare och dess medarbetare. Jungert fann i 

sin avhandling att feedback från läraren var väldigt viktigt för studenternas studieresultat, 

dock var det inte lika betydelsefullt för högpresterande studenter. (Jungert 2009). 

 

Königs råd när det gäller att ge feedback är att den mestadels ska handla om sådant som 

påverkar prestation, utveckling och framgång i yrkesrollen. Generella sådana områden som 

gäller på de flesta arbeten är till exempel hur personen planerar och organiserar sitt arbete, om 

hon tar hon egna initiativ och eget ansvar eller om personen är självgående. Det kan även 

handla om hur kommunikationerna och samarbetet med andra går. Dessa områden kan 

ograverat även gälla eleverna och matematikstudier i klassrummet. 

 

För att undvika att mottagaren går till försvar vid kritik som syftar mot förbättring finns vissa 

goda regler som man kan följa. När du vill påtala något som kan förbättras, så ställ frågor i 

stället för att påstå något. Då får mottagaren en chans att förbereda sig mentalt, en möjlighet 

att försöka förstå feedbacken och ges tillfälle att berätta i stället för att behöva gå till 

motattack. Ett annat tips är att dels välj ut den viktigaste saken som ska förbättras men att 

börja med en positiv feedback. Ta sedan upp vad du anser kan förbättras för att sedan avsluta 

med något positivt igen. Slutligen uppmanar König att ledaren ska försöka ge beröm till alla 
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och berömma både grupper och individuellt. Men hon påpekar att det är viktigt att precisera 

vad som har gjorts bra, risken finns annars att det kan uppfattas som oäkta (König 2007).  

 

Även Stephanie König kopplar ihop trygghet, självförtroende och motivation. För att kunna 

ge feedback pratar författaren om att skapa en god feedbackkultur. Människor behöver 

trygghet och att känna sig accepterade av andra, och ju tryggare du känner dig desto mer 

vågar du och mindre energi måste läggas på att vara till lags. I en sådan kultur kan 

människorna lättare ta till sig konstruktiv kritik även om det handlar om att ändra sitt beteende 

eller tillvägagångssätt. Samtidigt skapas trygghet av att vara generös med konstruktiv 

feedback eftersom personen då blir sedd och därigenom ökar självförtroendet (König 2007). 

 

Myndigheternas åsikt 
I Skolverkets nationella kvalitetsgranskningar från 2001-2002 konstateras att många elever 

upplever att matematikämnet blivit intressantare på gymnasieskolans eftersom de fått en 

fördjupad förståelse (Skolverket 2003). Men de har även noterat att det finns en hel del elever 

på gymnasienivå som har misslyckats så många gånger tidigare att de helt enkelt redan gett 

upp. Det eleverna säger i rapporten är att matematik är kul när man förstår och följaktligen 

motsatsen när man inte förstår. 

 

Det som sedan diskuteras i granskningen är olika faktorer som främjar lusten att lära sig 

matematik och där nämner man att motivationen påverkas väldigt starkt av att förstå och att få 

känna att man lyckas. Att räkna med lämpligt svåra uppgifter skulle kunna vara ett sätt att öka 

elevens möjlighet till framgång. I en enkätstudie i samband med granskningen framgick det 

till och med att den enskilt viktigaste faktorn för lusten att lära sig matematik var en självtillit 

och en egen tro på att kunna lära sig matematik (Skolverket 2003). 

 

Andra faktorer som motiverar till matematikstudier är att eleverna har intresse för 

övningsuppgifterna och att det har något med livet utanför skolan att göra. Förutom detta 

föreslår rapporten att formerna för undervisningen måste variera. Det gäller bland annat 

arbetssättet där gemensamma samtal eller problemlösning i grupp skulle kunna vara ett 

alternativ. Samtidigt påpekar intervjuade pedagoger att de stora grupperna medför vissa 

svårigheter vid varierade arbetssätt (Skolverket 2003). 

 

I rapporten framgår det även att trygghet främjar lusten att lära, där man kan vara sig själv och 

där man upplever trygghet och inflytande, där finns en grundförutsättning för studier. 

 

För att öka intresset för matematik har utbildningsdepartementet utarbetat en handlingsplan 

och där återkommer teman som variation i undervisningen och att matematikuppgifterna ska 

relatera till verkligheten (SOU 2004:97). Uppgifterna ska anknyta till programmets inriktning 

och andra förslag är att utveckla mål, syfte och innehåll. Samverkan med andra ämnen i teman 

eller projekt är ytterligare föreslaget samt särskild matematik för elever som behöver 

utmaningar och att undervisa i grupp eller i nivågrupperingar. Variation i 

matematikundervisningen är något som båda utredningarna tar upp och samtal i grupp och 

helklass är en variant. 

 

Lärande genom samtal 
Författarna Igland och Dysthe slår fast att när vi yttrar oss, i så väl tal som skrift, är det alltid 

ett svar på ett föregående uttalande (Igland & Dysthe 2001). Genom vår respons så motsäger, 

bekräftar, kompletterar eller bygger vi vidare på den påbörjade konversationen. Vårt svar och 
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yttrande betyder inte att det alltid är ett svar på en direkt fråga utan responsen kan ha olika 

former men det speglar hela tiden en förståelse av innehållet. Yttrande och förståelse är på så 

vis fundamentalt samhörande enligt författarna och menar att de som ingår i ett samtal 

samtidigt samarbetar i ett meningsskapande. Därför är en dialog mellan elev och lärare och 

elever emellan en förutsättning för förståelse och lärande (Igland & Dysthe 2001).  

 

Språkvetaren Bakhtin menar att det är först när en människa fått pröva sin version i en reell 

dialog som förståelse skapas på ett djupare plan och på så sätt omvandlas kunskapen till ett 

eget vetande. (Bakhtin 1981). Även författaren Inger Wistedt framhäver att kommunikation 

betyder att ”skapa gemensam förståelse”. Hon ser dessutom dialog som en möjlighet att 

demokratisera matematikundervisningen genom att de konverserande eleverna hela tiden 

formar och påverkar kommunikationen (Wistedt 2001). 

 

Men en dialog bör inte bestå av att läraren ställer frågor och att eleverna levererar ett svar 

eftersom undersökningar har visat att kommunikationen i ett klassrum blir allt sämre ju fler 

frågor som läraren ställer till eleverna framhäver Hundeide (Hundeide 2001). Lärarens 

position i klassrummet är i sin natur överordnad eleverna därför är det viktigt att läraren 

försöker få till stånd ett så jämlikt maktförhållande som möjligt i kommunikationen så att 

samtalen kan flyta fritt. Ett sätt kan vara att diskutera runt öppna frågor och resonera fram 

olika lösningar. Forskaren Holden säger att en balans mellan å ena sidan struktur och övning 

av färdigheter och å andra sidan att det inte finns någon risk att svara fel kommer att skapa 

motivation för matematik (Holden 2001). Att ha tydliga målsättningar är en annan faktor som 

skapar motivation. 

 

Mål och planering 
Redan i de inledande försöken att definiera motivation konstaterades att inriktningen mot ett 

mål är viktigt. Ett sätt är att planera in studiernas mål vilket har visat sig skapat motivation. 

Enligt Ringom bör vi förbereda vår hjärna för att kunna koncentrera oss en längre stund på 

någon aktivitet. Hjärnan behöver både kortsiktiga och långsiktiga mål och de måste vara 

tydliga därför måste vi tala om för hjärnan vad vi ska arbeta med de kommande minuterarna, 

timmarna eller hur länge vi nu ska hålla på. Det får inte vara önskningar utan tidsangivna mål 

så hjärnan både kan säga ifrån när en deadline håller på att passeras och så den inte kan 

komma med undanflykter. Studierna bör därför planeras både på lång sikt och på detaljnivå 

(Ringom 1995). De högpresterande studenterna med hög inre motivation i Jungerts 

avhandling visade sig också duktiga på att planera, prioritera och koncentrera sig på sina 

studier (Jungert 2009).  
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Teoretiska begrepp 
 

I undersökningen används ett antal begrepp och för att en entydig uppfattning ska råda 

förtydligas innebörden av de viktigaste begreppen nedan.  

 

Inre och yttre motivation 
Med inre motivation menas att personen själv drivs att göra en handling eller en aktivitet. Det 

är individen själv som av olika inre skäl initierar och driver sitt beteende. Medan yttre 

motivation innebär att det är yttre faktorer utanför individen själv som ger anledning till att 

personen ska agera. Det är någon form av premie utanför individen som får personen att 

handla i en viss rikting. Anledningen att man utför en aktivitet är då för att man får en 

belöning i form av pengar, betyg eller annat utanför personen så att säga. En belöning i form 

av egen tillfredställelse till exempel tillfaller däremot den inre motivationen eftersom det 

framträder inom individen.  

 

Förväntningar 
Det handlar om vad eleven tror om framtiden, vad individen har att förvänta sig. Det grundar 

sig inte på någon sannolikhet om vad som är rimligt att vänta sig, utifrån något objektivt 

perspektiv. Det handlar enbart hur personen själv upplever vad hon eller han kan tro om sina 

chanser, som delas in i positiva eller negativa förväntningar.  

 

Inre och yttre tolkning 
Begreppet handlar om vad en person anser orsakade ett resultat eller ett utfall. Om till 

exempel en elev genomfört ett matematikprov som enligt eleven själv blev ett misslyckande. 

Då kan hon eller han anse att detta misslyckande berodde på individen själv. Det kan handla 

om för lite studier inför provet, att eleven anser sig för obegåvad eller annat som har med 

individen själv att göra. Detta benämner man som en inre tolkning. 

 

Om däremot orsaken till detta misslyckade resultat förklaras av något utanför den egna 

individen. Till exempel att eleven hade otur, att det var extremt svåra uppgifter eller annat 

utanför eleven och som individen inte kunnat råda över, det kallar man en yttre tolkning. Det 

är tolkningar av de två motpolerna framgång och misslyckanden som diskuteras i denna 

studie. 

 

Framgång kontra misslyckande 
När det talas om framgång eller ett lyckat resultat i studien är det helt utifrån vad den enskilda 

eleven anser vara en medgång. Detsamma gäller ett misslyckande. Liknande som begreppet 

förväntningar gäller inga gemensamma värderingar om vad som är bra eller dåligt, utan det är 

utifrån den enskilde individen vad som anses vara en framgång och vad som menas vara ett 

misslyckande. 

 

Självförtroende 
Inom forskningen skiljer man ibland på begreppen självförtroende och självkänsla, där 

självkänsla förklaras som något djupare inrotat i individen. I detta arbete likställs dock alla tre 

begreppen självförtroende, självtillit och självkänsla och i uttrycken innefattas att det är något 

påverkbart hos individen.  
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Metod 
 

För att få svar på frågeställningarna har studien använt sig av två olika metoder och så väl 

metod som praktiska förutsättningar har gjort det nödvändigt med ett antal urval som här 

nedan redovisats. Därefter redovisas på ett mer utförligt sätt de avgränsningar som gäller för 

undersökningen. 

 

Metodval 
Undersökningen har baserats på två olika kvantitativa metoder. Dels har en enkät besvarats av 

elever men även lärare har observerats under deras lektioner. 

 

Den primära metoden som valts är en enkätundersökning som besvarats av ett antal elever i 

årskurs ett på gymnasiet. Motivet till detta val är att de som bör inneha svaren på hur dessa 

elever kan motiveras till matematikstudier är just eleverna själva. Generellt var avsikten med 

elevenkäten att få svar på elevernas orsaksförklaringar till sina matematikkunskaper, 

elevernas självförtroende och egna förväntningar i matematikämnet samt tryggheten och 

självförtroendet i gruppen. Utifrån elevernas svar på frågorna är det sedan möjligt att 

diskutera vilken miljö och vilka känslor som läraren ska försöka skapa för att bäst sporrar till 

utveckling av elevernas matematikkunskaper.  

 

Den andra undersökningen där lärare observerats under en lektion ska ses som komplement 

och diskussionsunderlag till tidigare statliga utredningar och enkätundersökningens resultat. 

 

Elevenkäten 
Studien genomfördes under andra halvan av vårterminen, vilket betyder att klasserna har 

arbetat tillsammans under nästan ett läsår och enkäten lämnades till eleverna i slutet av en 

matematiklektion då de fick mellan 5-10 minuter att besvara de 10 frågorna, se enkäten i 

bilaga 1. 

 

I undersökningen ingår totalt 39 enkäter, 19 stycken kommer från den ena klassen och 20 

stycken kommer från den andra. Totalt delades 47 enkäter ut och alla utom en lämnades in. 

Av de 46 inlämnade enkäterna hade 7 stycken kryssat för fler än ett alternativ under någon av 

frågorna. Eftersom det kan förvränga resultatet tas de ur undersökningen. 

 

På de frågor, 3-10, där eleven har svarat med alternativet Annat och sedan preciserat sig har 

hanterats som följande. Vissa svar hade utan större osäkerhet kunnat hänföras till någon 

gruppering som de fasta alternativen indelats i, medan andra noteringar var tvetydiga. För att 

hantera alla svar lika har svaren Annat lämnats i en egen kolumn oavsett vad eleven noterat. 

 

Av 47 utdelade enkäter besvarades och lämnades alla in utom en enkät. Under den tid som 

eleverna besvarade enkäten frågade inte någon elev i någon av grupperna om oklarheter i 

enkäten. Det hördes inte heller kommentarer eller klagomål över att frågorna var svår att 

besvara. Detta kan tydas som att frågorna inte var alltför svårtolkade och därmed ökar 

möjligheten att frågorna har uppfattats som de var avsedda att göra.  

 

Fråga 1, 2 och 9 är avsedd att spegla elevens orsaksförklaringar till sina lyckade och mindre 

lyckade resultat, det vill säga om de gör en inre eller yttre tolkning. 
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Fråga 8 vill ge en bild av lärarens betydelse för elevens matematikkunskaper liksom fråga 3 

reflekterar vem eller vilka eleven anförtror sig. Båda frågornas svar ska ses i förhållande till 

den bild som övriga svar gett. 

 

Övriga frågor är i sin grund meningen att spegla elevens självförtroende i ämnet men ska även 

svara på självförtroendet från olika perspektiv. Fråga 4 och 10 visar på vilken trygghet som 

eleven känner i gruppen, medan fråga 5 och 6 svarar på vilka förväntningar eleven har på sig 

själv inom matematik. Slutligen svarar fråga 7 om eleven har som mål att lyckas eller om 

målet är att inte misslyckas. Hur frågornas svar har tolkats har sin grund i den gruppering som 

beskrivits och kan läsas närmare i bilaga 2. 

 

Kritik som kan riktas mot enkätundersökning som metod är att man inte vet om frågorna 

uppfattas som de ursprungligen var tänkt. Inga frågor eller kommentarer kring enkäten är 

ingen garant men en indikation att frågorna var entydiga. 

 

Lärarobservationer 
Som kompletterande undersökning har observationer gjorts av fyra lärare under totalt åtta 

lektioner där observationerna i första hand har koncentrerats till den gemensamma 

genomgången. Dessa observationer har noterats i löpande protokoll vilket har valts utifrån den 

fördelen att sambanden bevaras mellan olika händelser (Johansson & Svedner 2001). I dessa 

protokoll har det noterats vad läraren sagt, gjort och visat eleverna med utgångspunkten att 

motivera elevernas matematikstudie. 

 

Grunden till att även observationer av lärare gjorts är för att ytterligare få ett perspektiv på 

vilka strategier lärare redan idag har för att motivera sina elever. Under dessa observationer 

har specifikt sökts efter hur kopplingar gjorts till elevernas verklighet, hur matematiken 

kopplats till programmets karaktärsämnen, hur läraren satt matematiken i olika sammanhang. 

Om olika svårighetsgrad på uppgifter getts utifrån elevens kunskaper, om långsammare takt 

erbjudits de som tycker det är svårt, målsättningar och den repertoar av metoder som lärarna 

kan visa upp.  

 

Jag som observatör har suttit och noterat lärarens agerande under lektionen och har inte 

deltagit i undervisningen eller hjälpt eleverna. 

 

Urval 
Av praktiska skäl har undersökningen gjorts på endast en gymnasieskola i Västerbotten där 

lärare som undervisat matematik i årskurs ett tillfrågats om deltagande i studien. Det 

resulterade i att elevenkäten besvarades av två gymnasieklasser och observationerna gjordes 

på totalt fyra lärare från skolan. I studiens ambition fanns att elevenkäten skulle besvaras av 

elever från program med olika karaktär, vilket också blev möjligt utifrån de medverkande 

lärarnas undervisningar. Något som ytterligare skulle ha berikat resultatdiskussionen är om 

elever från ett mer yrkesinriktat program deltagit i studien, men i denna begränsade rapport 

var en sådan jämförelse inte möjlig.  

 

De två deltagande gymnasieklasserna omfattades av totalt 57 elever fördelade på ungefär 

hälften i vardera klassen. När undersökningen gjordes delades enkäten ut till de elever som 

deltog på den aktuella matematiklektionen. Det resulterade i att 48 enkäter delades ut och 47 

enkäter lämnades in. Om den saknade enkäten var av misstag inte inlämnad eller om eleven 

inte ville delta är oklart.  
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De medverkande eleverna i den ena gruppen läste ett samhällsvetenskapligt program som 

inriktar sig mot människans liv och levnadsvillkor och där samhällen och konflikter 

analyseras. Programmet ger en bred kompetens och räknas i första hand som ett förberedande 

program för fortsatta studier på högre nivå inom humaniora, ekonomi och samhällsvetenskap 

(http://www.skolverket.se/sb/d/608). 

 

Den andra gruppen läste det estetiska programmet som i sin karaktär allsidigt vill utveckla 

elevernas förmåga till skapande, inlevelse och förmågan att kommunicera med estetiska 

uttryck
 
(http://www.skolverket.se/sb/d/597). Visserligen är även det estetiska programmet 

studieförberedande men programmets betoning läggs på den egna skapande verksamheten och 

ger därför även en grund till fortsatta studier inom valt konstnärsområde. 

 

Eftersom de medverkande lärarna själva vid förfrågan valt om de ville delta eller ej, så 

begränsades i viss mån valmöjligheten av observerbara lektioner. I jämförande syfte fanns en 

önskan i studien om att följa lektioner med elever från olika typer av program. Emellertid 

gjorde slumpen det möjligt att under de totalt åtta observerade lektionerna följa både yrkes- 

och studieförberedande gymnasieprogram.  

 

Risken med att bara undersöka en skola kan vara att en vedertagen praxis dominerar på 

arbetsplatsen och att undersökningen går miste om ytterligare infallsvinklar kring 

motiveringshöjande arbets- och förhållningssätt. Ett försök att reducera denna risk har gjorts 

genom att de observerade lärarna var medvetna om vad studien handlade om och hade 

möjlighet att visa upp alla sina olika yrkesgrepp inom området. 

 

Etiska överväganden 
Deltagandet i den anonyma enkätundersökningen var frivillig vilket både framgår på enkäten 

men även framfördes muntligt vid enkätutdelningen. Om någon inte ville delta uppmanades 

därför eleven att lämna in blanka enkäter eller inte lämna in den alls, allt för att minska risken 

för att eleverna ändå skulle känna någon form av grupptryck att besvara frågorna. 

 

Genusperspektivet i frågan har inte undersökts på grund av ojämn könsfördelning i gruppen 

och i klasserna. Onekligen är det ett viktigt och betydelsefullt perspektiv att studera men på 

grund av rådande elevsammansättning blir studien varken meningsfull eller etiskt riktig. 
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Resultat 
 

 

Undersökningen presenteras här först utifrån elevenkäterna och därefter de observationer som 

gjorts av lärare vid deras lektioner. Först ut är resultatet från de 39 elevenkäterna som fyllts i 

på ett riktigt sätt och där det obearbetade resultatet kan ses i bilaga 3. Nedan bearbetad 

redovisning har sin grund i den gruppering som beskrivs i bilaga 2.  

 

 

Enkätundersökningen 
 

Elevenkätens intention är att få svar på vilket självförtroende eleven har i ämnet matematik 

utifrån olika aspekter och även ge en bild av lärarens betydelse för matematikkunskaperna.  

Till att börja med kommer de frågor som speglar hur eleverna förklarar sina framgångar och 

misslyckande i matematik att redovisas. 

 

Orsaksförklaringar 
Svaren i fråga 1, 2 och 9 speglar elevens orsaksförklaringar till sina resultat och sina 

nuvarande kunskaper i matematik. I sammanhanget handlar det om ifall eleven anser sig själv 

vara ansvarig och därmed också kunna kontrollera utfallet, alltså om de gör en inre tolkning 

av de bakomliggande orsakerna. Medan vi uttrycker motsatsen som en yttre tolkning, det vill 

säga när eleven själv inte anser sig styra fullt ut sina resultat i matematik. Resultaten beror då 

i stället på yttre omständigheter som tur, frågornas beskaffenhet eller att det är någon annan 

persons skuld eller förtjänst. Resultaten i figuren nedan visar att överlag ser eleverna sig själv 

som den som styr sitt resultat vilket också medger att de kan påverka detsamma. Mer 

detaljerade uppgifter kan utläsas i bilaga 4. 

 

Figur 1. Det sammantagna resultatet gällande orsaksförklaringar från alla tre frågor kring 

ämnet. 

 
Källa: Enkätundersökning, fråga 1, 2 och 9. 

 

De allra flesta av eleverna gör en inre tolkning oavsett om det handlar om succé eller bakslag. 

Det kan tolkas som att majoriteten innehar ett stort ansvarstagande över sina resultat inom 

ämnet generellt. Emellertid tolkar en dryg tredjedel av eleverna sina resultat som orsaker 

utanför eleven själv. 
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Figur 2. Resultatet angående orsaksförklaringar vid lyckade resultat.  

Grupp Inre 
tolkning 

% av 
grupp 

Yttre 
tolkning 

% av 
grupp 

Annat % av 
grupp 

Totalt %  

Esteter 10 53 % 9 47 % 0 0 % 19 49 % 
Samhälls 11 55 % 8 40 % 1 5 % 20 51 % 

Totalt 21 54 % 17 44 % 1 3 % 39 100 % 
Källa: Enkätundersökning, fråga 1. 

 

I figur 2 kan utläsas att av det totala antalet elever som deltog gjorde 21 elever, det vill säga 

54 %, en inre tolkning, medan hela 17 elever eller 44 %, uppgav yttre faktorer till deras 

lyckade resultat. Det vill säga att inte långt ifrån hälften anser att turen, läraren eller de lätta 

frågor anses vara faktorer eleven kan tacka för den lyckade utgången. 

Något färre, men fortfarande 1/3-del, anser att deras misslyckande står utanför deras 

herravälde och lika stor andel tycker sig ha andra än dem själva att tacka eller skylla sina 

matematikkunskaper på (Bilaga 4). 

 

Vid en jämförelse mellan de två grupperna ser man inga dramatiska differenser. Likväl kan 

utläsas att en större andel estetelever förklarar sitt misslyckande på sig själva jämfört med vad 

samhällseleverna gör. Medan i sin tur samhällseleverna i större grad anser att deras 

matematikkunskaper är deras egen förtjänst i förhållande till esteteleverna. 

 

Trygghet 
Det självförtroende en elev har i en grupp har betydelse för inlärningen (Thornberg 2006). Ju 

tryggare hon eller han känner sig desto mer vågar eleven, både ifrågasätta och diskutera 

matematiska problem och på så vis ges möjlighet till så kallad sociokulturell inlärning. Det 

innebär att lärande sker i interaktion med andra människor. 

 

Fråga 4 och 10 är i sin grund meningen att spegla elevens självförtroende i ämnet men 

speciellt visa på vilken trygghet som eleven känner i gruppen. Den ena frågan handlar om hur 

gärna man svarar på lärarens frågor medan den andra utreder i någon mån vilken trygghet 

man känner vid ett felaktigt svar inför hela klassen. Resultaten av dessa två frågor är minst 

sagt motstridiga. I figuren nedan kan en jämförelse göras mellan svaren på dessa frågor. 

 

Figur 3. Resultatet angående benägenheten att svara vid frågeställningar till hela klassen 

oavsett säkerheten att man svarar rätt. 

Grupp Trygg  % av 
grupp 

Inte 
trygg 

% av 
grupp 

Annat % av 
grupp 

Totalt %  

Esteter 5 26 % 14 74 % 0  0 % 19 49 % 
Samhälls 3 15 % 16 80 % 1  5 % 20 51 % 

Totalt 8 21 % 30 77 % 1 2 % 39 100 % 
Källa: Enkätundersökning, fråga 4. 

 

Studien visar klart att viljan till att svara på lärarens frågor inte är stor. Hela 77 % av alla 

eleverna försöker undvika att svara eller svarar endast om de är helt säkra på svaret. Vid 

närmare detaljgranskning av svaren visar det sig att de allra flesta har uppgett att de bara 

svarar om de är helt säkra på att kunna svara rätt.  Hela 44 % uppgav det enskilda svaret 

medan det näst vanliga svaret, 26 % av eleverna, var att de undviker att svara även om de 

kanske vet svaret. Det innebär att 69 % av eleverna på ett eller annat sätt drar sig för att svara 

inför helklass om det till äventyrs skulle vara fel svar som de levererar. Som jämförelse kan 
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nämnas att 5 % uppger att de svarar även om de inte vet om svaret är det riktiga. När sedan 

det felaktiga svaret är ett faktum visar undersökningen att det inte alls är direkt pinsamt. 

 

Figur 4. Resultatet angående elevens inställning vid felaktigt svar inför hela klassen. 

Grupp Trygg % av 
grupp 

Inte 
trygg 

% av 
grupp 

Annat % av 
grupp 

Totalt % 

Esteter 12 63 % 7 37 % 0 0 % 19 49 % 
Samhälls 14 70 % 5 25 % 1 5 % 20 51 % 

Totalt 26 67 % 12 31 % 1 2 % 39 100 % 
Källa: Enkätundersökning, fråga 10. 

 

Hela 67 % av eleverna svarar att det inte spelar någon roll att svaret blev fel eller till och med 

ser det positiv, för då får de veta hur man ska göra. Det skulle kunna tolkas som att den 

eventuella rädsla som finns i att svara fel endast skapas hos eleverna som en förväntad rädsla 

för omgivningens reaktion. När skadan har skett så att säga, pekar elevens erfarenhet på att 

gruppens tolerans är hög och att något hån inte direkt förekommer. Dock kvarstår att 31 % av 

eleverna uttryckligen upplever en pinsamhet av att blotta sin okunnighet inför de övriga. 

 

Jämförelser grupperna emellan visar inte på några större skillnader. En vag indikation säger 

att esteterna har något större trygghet i att svara inför helklass medan samhällseleverna bryr 

sig aningens mindre om de svarat fel inför klassen. 

 

Om man nu drar sig för att svara inför klassen kommer genast en undran om man ställer 

frågor inför de övriga. 

 

Våga fråga 
Elever frågar när de inte förstår, den saken står helt klar. Hela 79 % av eleverna försöker räta 

ut sina frågetecken genom att fråga läraren, klasskamrater eller andra. Däremot väntar de 

flesta med sina frågor till efter lärarens genomgång. I figuren nedan kan man se att en knapp 

fjärdedel avbryter med frågor under genomgången.  

 

Figur 5. Andel i % av elever som ställer frågor under lärarens genomgång på 

matematiklektionen.

 
Källa: Enkätundersökning, fråga 3. 

 

Sammanräknat är det 56 % som väntar till efter genomgången och frågar läraren eller en 

kompis. Anledningen till detta vet vi inte utifrån denna undersökning men i sammanhanget är 
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det värt att notera att några inte frågar alls. Däremot kan man diskutera om det är bra eller 

dåligt att inte fler av elevernas frågetecken rätas ut redan under genomgången. 

 

Vid jämförelser av de två klasserna finns inte någon betydande skillnad i andelen elever som 

ställer sin fråga direkt under genomgången. Däremot ser man en rätt stor skillnad på vem man 

sedan riktar sina frågar mot. 

 

Mål och förväntningar 
Fråga 5 och 6 speglar elevens självförtroende i fråga om vad eleven tror om sig själv och vilka 

förväntningar eleven har på sig själv inom matematik. Fråga 7 berättar för oss om eleven har 

som mål att lyckas eller om målet är den mer negativa ansatsen att inte misslyckas. 

 

I resultatet i bilaga 5 visar det sig att de allra flesta har stora förhoppningar både att de ska 

klara nästa prov och att övningsuppgifterna ska gå att lösa. Något fler är dock mer tveksam 

över svårigheterna med övningsuppgifterna än vilka prövningar provet kommer att ställa dem 

inför. Någon större skillnad grupperna emellan kan inte utläsas i fråga om detta. 

 

När man sedan ser på vilka mål som eleverna inriktar sig mot har de flesta även här den 

positiva strävan och inställningen att lyckas med sina matematikstudier. Men en inte helt 

försumbar andel av eleverna kämpar med strävan att hålla ett misslyckande på avstånd.   

 

Figur 6. Resultatet angående andelen elever som har målet att lyckas respektive inte 

misslyckas med matematikämnet. 

Grupp Målet 
att 

lyckas 

% av 
grupp 

Målet att 
inte 

misslyckas 

% av 
grupp 

Annat % av 
grupp 

Totalt % 

Esteter 14 74 % 5 26 % 0 0 % 19 49 % 
Samhälls 17 85 % 2 10 % 1 5 % 20 51 % 

Totalt 31 79 % 7 18 % 1 3 % 39 100 % 
Källa: Enkätundersökning, fråga 7. 
 

Studerar man frågan utifrån de två grupperna kan man hitta en rätt tydlig avvikelse. Inte 

mindre än en fjärdedel av esteteleverna anstränger sig för att undvika att komma till korta, 

medan en tiondel gör detsamma bland samhällseleverna. 

 

Läraren 
Slutligen har vi kvar att redovisa resultatet ifrån fråga 8. Den frågeställningen vill ge en bild 

av vad lärarna har gjort av betydelse för elevens nuvarande matematikkunskaper. 

 

Majoriteten av eleverna har svarat att lärarna har varit bra på att förklara för dem, samtidigt 

som i princip en på fyra elever inte tycker att deras lärare direkt har med deras 

matematikkunskaper att göra. Det kan tolkas som ett stort ansvarstagande och en insikt att det 

är på eleven själv inlärningen åligger och att läraren finns som ett stöd när så behövs. 

 

Samtidigt kan en rätt kraftig differens utläsas mellan grupperna och om lärarna inte haft 

någon större betydelse för en tredjedel av samhällseleverna så har de haft det för 

esteteleverna. Speciellt i fråga om att ha kunnat förklara de matematiska problemen för 

esteteleverna. Att lärarna visar en tilltro på att eleverna ska kunna lära sig matematik visade 

sig ha större betydelse för samhällseleverna än esteterna.  
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Figur 7. Andel i % av de läraraktiviteter som har varit av betydelse för elevernas 

matematikkunskaper. 

 
Källa: Enkätundersökning, fråga 8. 
 

Att läraren har betydelse kan i alla fall klart konstateras utifrån gjorda studie. Genom de 

observationer som gjorts i undersökningen ska närmare granskas vad lärarna gör. 

 

 

Observationerna 
 

I den kompletterande undersökningen har lärare observerats under lektionstid och dessa lärare 

har visat upp följande. 

 

Gemensamt för de flesta lektionerna var det gängse tillvägagångssättet i ämnet att lektionen 

började med en kort gemensam genomgång av något exempel på tavlan. Därefter räknade 

eleverna uppgifter från läroboken och läraren gick runt och hjälpte enskilda elever med de 

frågetecken de hade. 

 

Uppgifter 
På den gemensamma genomgången togs olika räkneuppgifter upp och variationerna och 

strategierna runt dessa kan sammanfattas så här: 

 

 Ekvationsuppgiften som användes som exempel på tavlan var identiskt med den 

 som visades i läroboken. På så sätt fick eleverna exempel på hur man räknar och 

 hur man kan tänka både verbalt och i text. 

 

 Uppgiften om koordinatsystem som visades på tavlan var ett annat exempel än 

 det som visades i boken. På så vis fick eleverna lösningarna till två olika 

 uppgifter att gå tillbaka och titta på senare. 

 

 Geometriuppgiften var i anslutning till det yrkesprogram som eleverna gick. 

 På så vis anknöt uppgiften till ett sammanhang i praktiken. 
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 Ekvationsuppgiften bestod av bilder på en våg som vägde lika. Uppgiften var av 

 praktisk karaktär som i första hand kanske inte löstes med algebraisk metod men 

 krävde förståelse för att kunna hitta en lösning. 

 

Engagera elever 
Under genomgångarna förklarade läraren lösningen på problemet och de hade olika 

förfaranden för att eleverna skulle involveras i uträkningarna. 

 

 Läraren förklarade och svarade på de frågor som eleverna spontant ställde. 

 

 Vid beräkningar uppmanade läraren att eleverna själva skulle slå på räknaren 

 och berätta vad svaret blev. 

 

 Läraren ställde frågor till klassen. 

 

 Läraren bad klassen om förslag till nästa steg till lösningen av uppgiften. 

 

 Hela klassen upprepade högt i kör ett nytt begrepp som läraren just gått igenom. 

 

 Läraren bad en elev att komma fram till tavlan och läsa av den ritade grafen. 

 

 Läraren bad en elev att skriva aktuell formel till den ritade grafen. 

 

 Läraren bad en elev att fullfölja beräkningarna i en värdetabell. 

 

När genomgången var klar fortsatte i regel lektionen med enskilt räknande i boken återstoden 

av lektionstiden.  

 

Alternativa metoder 
På några av lektionerna gjordes vissa tillägg till det gängse mönstret. De alternativ som 

visades upp var följande. 

 

 Eleverna fick ett papper med uppgifter med anknytning till ekvationer som de 

 parvis skulle arbeta med. Problemen var av en annan karaktär än ren algebra, 

 men som krävde ett systemtänkande för att kunna lösas. 

 

 Läraren visade en film där uträkningen av volymen på en cylinder instruerades. 

 

 Som avslutning på lektionen repeterade läraren en av räkneuppgifterna 

 gemensamt på tavlan. 

 

 Mot slutet av lektionen uppmanades eleverna att arbeta tillsammans med en mer 

 komplicerad ekvationsuppgift som bestod av bilder på en våg som vägde lika.

 Avslutningsvis gjordes en genomgång i helklass av de möjliga lösningarna som 

 fanns. 

 

I fallet där övningen skulle göras parvis ville vissa göra dem enskilt vilket var helt i sin 

ordning ifall de hellre ville det. 
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Övrigt 
Grupparbeten förekom annars i undantagsfall i organiserad form däremot samarbetade en stor 

del av eleverna spontant vid den så kallade enskilda räkningen. Vanligast var parvis men även 

fler kunde hjälpas åt att förklara för varandra eller hjälpas åt med att lösa uppgifterna. De 

huvudsakliga dialoger som eleverna hade i ämnet var i dessa självvalda grupper eller med 

läraren efter den gemensamma genomgången. Vid några tillfällen blev det riktigt livliga 

diskussioner med läraren i samband med att denne gick runt och svarade på frågor. Vid ett 

tillfälle blev det en liknande intensiv diskussion vid den gemensamma undervisningen i 

helklass.  

 

Generellt i de klasser som observerades hade läraren gjort ett planeringsschema för kapitlet 

där det framgick vilka övningsuppgifter eleverna skulle göra på varje lektion. Det förekom 

även att dagens uppgifter skrevs på tavlan, som förtydligade vad målet för lektionen var. 

 

I några av de observerade lektionerna fanns det elever som räknade i så hög takt att de redan 

klarat av A-kursen i matematik och därför erbjudits att påbörja B-kursen. Det innebar att de 

deltog på lektionen och lärde sig momenten genom att läsa i boken och fråga läraren då inga 

föreläsningar gjordes endast för dem. Inga elever hade under de studerade lektionerna 

erbjudits enklare lärobok med andemeningen att läsa kursen i långsammare takt. Vid samtal 

med lärare efter lektionen framgick att det hade förekommit tidigare år, men det blev svårt att 

planera lektionerna när böckerna har olika upplägg.  
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Resultatdiskussion 
 

 

Frågan är då vad detta resultat säger om dessa elevers självtillit i sina matematikstudier. Det 

är vad diskussionen nedan i första hand kommer att handla om, för att sedan diskutera vad det 

och tidigare utredningar innebär för läraren och undervisningen. 

 

 

Självtillit 
 

Med utgång från det presenterade enkätresultatet ska här diskuteras i vilken mån man kan 

säga att eleverna innehar en självtillit inom matematikämnet. Även jämförelser mellan de två 

grupperna kommer att göras för att utreda om någon skillnad kan påvisas. 

 

Orsaksförklaring 
Det totala resultatet angående frågorna kring orsaksförklaringen visar att ungefär hälften av 

eleverna tolkar att det är de själva som är upphovet till sina resultat. Det innebär enligt 

attributionsteorin att eleven har så pass självförtroende i matematikämnet att om de vill 

förbättra sina resultat så har de saken i egna händer. De kan på så vis kontrollera sitt eget 

utfall och vet vad som krävs för att förändra sin situation. Kan det ligga någon sanning i det 

antagandet och kan studien utgå från denna teori? Om jag anser att mina goda resultat helt 

beror på mig själv så är det rimligt att anta att självförtroendet är gott. Om även alla mina 

sämre prestationer åläggs på mig så behöver det inte innebära ett helt igenom gott 

självförtroende. För i en god självkänsla ingår en sund bedömning av vad som rättmätigt kan 

sägas vara min andel av misslyckandet och vad ytterligare som skulle kunna påverka 

slutresultatet. Det gör att utfallet bara kan anses som en indikation av en möjlig andel elever 

med gott självförtroende. Eftersom ungefär hälften av eleverna förklarar sina framgångar 

utifrån sina egna insatser och nära nog lika stor andel svarar att deras misslyckanden hängde 

på dem själv pekar undersökningen på att halva elevunderlaget innehar ett gott 

självförtroende. Eller möjligen något mindre andel med hänsyn av resonemanget ovan. Kvar 

står den andra halvan av eleverna. 

 

Studien visar att en tredjedel av eleverna lägger sina misslyckanden i andra händer än deras 

egna medan dryga 40 % inte ser sina lyckade resultat som egna förtjänster. Vad säger det om 

elevernas självförtroende? Den förklaring som forskningen gjort när misslyckanden förklarats 

genom yttre tolkning är att personen på så sätt försöker upprätthålla den egna självkänslan 

(Jenner 2004). Än värre tycks det vara när en framgång blir förklarad med tur eller med 

andras förtjänster, för när man inte kan ta åt sig äran vid ett lyckat resultat har forskarna ansett 

det tyda på ett uttalat lågt självförtroende (Jenner 2004). Det är sannolikt att misstänka en låg 

självkänsla om man aldrig tror sig om att själv ta på sig äran vid lyckade resultat. Nu framgår 

det inte vad eleven anser sina lyckade resultat generellt beror på, därför kan studien endast 

ange en indikation i någondera riktingen. Å andra sidan svarar en fjärdedel av eleverna att 

turen utgjorde grunden för framgången. Att elever i så hög grad som 40 % tillskriver turen 

och läraren det senaste fina provresultatet ger dock inte sken av någon självsäker hållning 

direkt. Det gäller inte mindre det omvända, att skylla på otur eller läraren vid ett dåligt 

resultat, det utstrålar inte heller något större självförtroende. Hos någon av eleverna kan säkert 

orsaken vara den, men knappast generellt gällande. Så vad säger då resultatet? Med 

utgångspunkt från resonemanget runt teorins tolkningar kan ett riktmärke ändå vara att en 
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tredjedel av eleverna kämpar för att bevara sin självkänsla i matematik. Åtminstone speglar 

det inte någon större tillit i ämnet, vilket även kan gälla för den något större andelen som 

bland annat hänförde turen det senaste fina provresultatet. 

 

Trygghet 
Vi fortsätter med att granska elevernas känsla när de ska uttala sig i matematiska 

sammanhang inför helklass, så väl vid egna frågeställningar som att besvara lärarens frågor. 

Där visar undersökningen ett bastant motstånd till att svara på lärarens frågor oavsett om man 

kan svaret eller inte. I vilken mån kan det spegla en självkänsla i matematik. Med tanke på att 

en elev svarat med det egna alternativet ”Brukar inte orka” samtidigt som forskningsresultat 

visat att många frågeställningar från lärare försämrar dialogen med eleverna, kan få en och 

annan att fundera om det är andra funktioner som åstadkommer motståndet att svara på frågor. 

Elevens låga meningsutbyte i kommunikationen kan vara en orsak till ovilja att svara. Handen 

på hjärtat, vad ger det eleven att svara på en fråga som de redan vet svaret på - en bekräftelse 

möjligen. Och brukar man kalla ett förhör för dialog, vilket det nästan kan betraktas som när 

en ställer frågor och de övriga svarar. Därför behöver inte resultatet ensidigt spegla ett dåligt 

självförtroende inom ämnet, även om det må hända också har en viss betydelse.  

 

Å andra sidan besvarar dryga 40 % av eleverna sin lärare, men bara om de är säkra på svaret. 

Det kan tolkas som att eleverna gärna är med i dialogen med läraren och svarar villigt på 

frågor, men hämmas av sin rädsla för att svara fel. Därför kan det svaret med större visshet 

sägas peka på en andel elever med lågt självförtroende inom matematik. Om det sedan visat 

sig att elevens svar inte blev korrekt, svarar majoriteten i studien att det inte bryr dem. 

Möjligen kan det tolkas som ett gott självförtroende i ämnet, men kan även förklaras av en 

uppgivenhet och att eleven inte längre försöker upprätthålla sin självkänsla längre. Däremot är 

det svårt att inte koppla dålig självkänsla i matematik till den knappa tredjedel elever som 

uttryckligen svarat att det är pinsamt att svara fel inför klassen.  

 

När det gäller eleven själv och viljan att få klarhet i sina funderingar under lärarens 

genomgång i helklass så avvaktar gärna eleverna med detta. Drygt hälften av eleverna 

avvaktar och ställer sina frågor till läraren eller en kompis när genomgången är över. Även 

här kan orsakerna att vänta med sina frågor vara flera, till exempel att svaret kanske kommer 

innan genomgången är över. Däremot den fjärdedelen som ställer sin fråga direkt kan med 

hänvisning till prestationsmotivationsmodellen sägas inneha ett självförtroende i ämnet 

eftersom ivern att förstå är större än rädslan för att göra bort sig på något vis. Sammantaget 

kan sägas att en fjärdedel av eleverna visar upp en god självkänsla i matematikämnet, medan 

en tredjedel markerar motsatsen. 

 

Tron på sig själv 
Generellt har deltagarna positiva förväntningar på sig själva inför både nästa matematikprov 

och på de övningsuppgifter de har att göra. Det tyder på att majoriteten har ett så pass stort 

självförtroende att man i förväg vågar tro på ett lyckat resultat. Dock är det ungefär en 

femtedel som sviktar i sin tilltro på framgång när det gäller övningsuppgifterna. Något 

liknande resultat kan sägas i fråga om elevernas målsättningar, där knappt 20 % försöker 

undvika ett misslyckande i stället för att satsa på framgång. Den höga andelen elever med 

positiva förväntningar är något förvånande med tanke på den bild som visats upp av de 

föregående frågorna, där inte fullt så många visar upp en stor tillit. Kanske innefattas den 

stora andelen av elever som mer eller mindre ängsligt försöker upprätthålla sin värdighet och 

de provresultat som ännu inte är en realitet, de kan de fortfarande hoppas på. Samtidigt kan 
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det uppfattas som att självtilliten inte är helt körd i botten så länge man vågar tänka positivt. 

Utifrån ett sådant resonemang skulle man kunna hävda att de som uttryckligen förväntar sig 

ett dåligt resultat, det vill säga femtedel, är elever med ett verkligt lågt självförtroende. Medan 

det i ett mellanskikt finns elever med relativt låg tillit men som har hoppet kvar och svarat 

positivt på frågan och därför återfinns i den grupp som bedömts med gott självförtroende. 

Utifrån detta resonemang borde andelen elever med låg tillit bedömas vara högre än vad 

resultatet visar, men studien kan både peka på och hävda att åtminstone 20 % av eleverna kan 

sägas inneha en låg själtillit. 

 

Huruvida självförtroendet i matematik kan utläsas utifrån vad eleverna tycker att läraren 

bidragit till i deras matematikkunskaper, utgörs inte främst av de läraraktiviteter eleverna 

skattar högst. Det skådliggörs närmast av den fjärdedel som svarat att läraren inte har så 

mycket med det att göra. Det svaret har tolkats som en form av självständighet där eleven 

anser att sina matematikkunskaper är egenmäktigt förvärvade, vilket de rimligen också är. 

Och av den anledningen tillskrivs svaret som ett mått på ett gott självförtroende i matematik. 

 

Sammanfattningsvis visar undersökningen på ett relativt högt självförtroende i ämnet 

matematik. Den bedömningen görs utifrån att 50 % bedömer att de kontrollerar själva sina 

resultat, 70 % bryr sig inte ifall de svarar fel, 25 % ställer sina frågor offentligt, 70-90 % av 

eleverna förväntar sig ett bra resultat och 25 % anser inte att läraren egentligen har så mycket 

med deras matematikkunskaper att göra. Men undersökningen påvisar även en andel elever 

med låg självkänsla i ämnet. Dryga 40 % kan anses ha lågt självförtroende eftersom de inte 

prisar sig själv för sina framångar, 33 % kämpar för att bevara sin självkänsla genom att 

skylla misslyckanden på andra än sig själv, 40 % besvarar frågor endast om de redan vet 

svaret, 30 % tycker det är uttryckligen pinsamt att svara fel och 20 % strävar inte efter 

framgång, de försöker i stället förhindra ett misslyckande. 

 

Med ren matematik och beräknat medelvärde skulle då kunna hävdas att hälften av eleverna 

kan anses inneha en god självtillit inom matematikämnet, medan en tredjedel innehar en låg 

självtillit inom detsamma. Samtidigt som ett mer omfattande resonemang kring resultatet där 

hänsyn tas till att självförtroende inte är digitalt, enbart svart eller vitt, ger något justerade 

siffror. I en sådan diskussion skulle mindre än hälften av eleverna visa upp en hög självkänsla 

i matematik, medan omkring en tredjedel skulle kunna uppfattas som elever med låg självtillit 

i ämnet. Till det kommer andelen elever i mellanskiktet som kommer att innehåller personer 

med självförtroende på gränsen mot låg eller hög tillit. Det vill säga att några av dem bör 

hamna i gruppen gott självförtroende och lika många i gruppen med lågt självkänsla. I det 

sammanhanget kan undersökningen mer holistiskt hävda att något mindre än hälften av 

eleverna innehar en hög tillit, medan dryga tredjedelen då skulle ha ett relativt lågt 

självförtroende i matematik. Hela detta resonemang är förhållanden som gäller för gruppen 

som helhet, men genom en jämförelse grupperna emellan kan det utredas om några skillnader 

kan noteras mellan de olika grupperna.  

 

ES vs. SP 
Angående elevernas förklaring av framgång visar båda klasserna ungefär samma fördelning 

mellan inre och yttre tolkning. Vid misslyckade resultat däremot pekar närmare 60 % av 

esteterna på en högre självtillit och endast en fjärdedel på låg tilltro på sig själv enligt 

tolkningen ovan. Där fördelar sig samhällselevernas resultat med 40 % på vardera kanten. Om 

vi sedan undersöker hur klasserna förklarar sina kunskaper i matematik är det i stället 

esteterna som nära nog fördelar sig på hälften i vardera riktningen, medan 65 % av 
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samhällsklassen gör en inre tolkning och endast en femtedel förklarar kunskaperna med yttre 

faktorer. En första anblick på dessa siffror kan te sig kluvet, där ena frågan visar stor tillit och 

andra låg och att tvärsnittet därför kan betecknas som likställt mellan grupperna. Men likt 

resonemanget tidigare kan en frivillig utnämning att själv vara orsaken till alla felen, vara en i 

längden osund inställning som kan hänföras till en låg självtillit. Denna ståndpunkt kan i viss 

mån bekräftas av svaren som beskriver vem som får hedern för elevens matematikkunnande. 

Där anser samhällseleverna i större grad att det är dem själv de har att tacka i jämförelse med 

esteterna. Utifrån detta resonemang kan därför undersökningen påvisa en något lägre självtillit 

hos esteterna jämfört med eleverna på samhällsprogrammet. 

 

I många frågor visar båda klasserna ganska jämförbara resultat. Till exempel i fråga om 

trygghet där studien möjligen vagt kan indikera en något mindre trygghet hos esteterna, men 

som inte hade förvånat om större skillnader hade uppdagats. Med tanke på att estetklassen 

bytt fler medlemmar i gruppen under det första läsåret jämfört med den mer stabila 

samhällsklassen, så hade det inte varit uppseendeväckande om dessa omständigheter hade gett 

utslag i enkätfrågorna.  

 

Däremot svarar en fjärdedel av esteteleverna med det mer ångestladdade målet att förhindra 

ett misslyckat resultat medan endast en tiondel av den andra klassen svarat så. Esteterna 

svarar även i mindre grad att läraren inte har så mycket med deras matematikkunskaper att 

göra, vilket kan tyda på ett större beroende och mindre självtillit i ämnet. Med dessa 

utgångspunkter pekar studien på att estetgruppen innehar en lägre självtillit i matematik 

jämfört med gruppen som går samhällsprogrammet. Det innebär samtidigt att undervisning av 

elevgrupper med olika grad av tillit i matematik kan kräva olika medvetna strategier i försök 

att höja självförtroendet och vända en nedåtgående spiral. 

 

 

Tillvägagångssätt 
 

På vilka olika sätt kan då undervisningen bedrivas och organiseras för att förbättra elevernas 

självförtroende i matematik. Diskussionen kommer att föras utifrån skolverkets och statens 

rapporter, vad lärare redan gör och vilka insatser som föreslås av arbetslivet i övrigt. 

 

Föreslagna åtgärder 
I båda rapporterna från statens sida föreslås ett mer varierat arbetssätt i 

matematikundervisningen med undermeningen att ökad förståelse ger i förlängningen en 

större tillit. Att ett varierat arbetsätt ökar lärande och förståelse intygar även forskare som 

Giota och Runesson och de observerade lärarna visade också prov på att de försöker variera 

sin undervisning (Giota 2002; Runesson 1999). De arbetade även med olika strategier vid de 

demonstrerande exemplen för att ge eleverna så väl en anknytning till programmet som ett 

alternativt tankesätt runt matematiska problem. Andra föreslagna åtgärder från rapporterna var 

att anpassa övningsuppgifterna till elevernas kunskapsnivå. I de observerade lektionerna hade 

snabba elever erbjudits att påbörja B-kursen och tidigare hade lärarna även provat att låta 

elever arbeta i böcker med lägre svårighetsgrad. I det senare fallet drog dock lärarna den 

erfarenheten att undervisningen blev svår att planera eftersom böckerna hade olika upplägg 

trots att de var från samma förlag. 

 

Samtidigt som självförtroendet i matematik utpekas som den viktigaste faktorn för att 

motivera elever saknas enligt min mening specifika aktiviteter för att höja just självtilliten. 
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Åtgärderna blir dolda i allmänna idéer om att ökad förståelse ska ge detta självförtroende. 

Detta är visserligen också sant, men har inte det alltid varit vad lärare eftersträvat – en ökad 

förståelse hos eleven? Jag skulle därför vilja säga att statens förslag i rapporterna främst 

handlar om aktiviteter för att öka förståelsen, och inte specifikt att öka självförtroendet i 

matematik. Eftersom självtilliten ligger som en slags underliggande nödvändighet för både 

motivationen och förståelsen borde den få en mer framskjuten plats vid utvecklingen av 

matematikundervisningen. Rapporternas förslag fortsätter med vikten att sätta mål. 

 

I litteraturen har vi lärt oss att en tydlig målsättning är viktig för motivationen och lärarnas 

sätt att försöka göra detta påtagligt för eleverna är genom ett planeringsschema för kapitlet. I 

handlingsplanen föreslås mer utveckling av målen inom matematik, om det kommer att 

omfatta även hur eleverna själv ska omvandla målen till sina egna, ska vara osagt. Men enligt 

Ringom är det viktigt att det är eleven själv som tagit till sig de mål de försatt sig att nå och 

själva antagit den planering som krävs. Gemensamma samtal kring hur man kan tänka och 

lösa matematiska problem är ytterligare förslag från statligt håll (Skolverket 2003; SOU 

2004:97). 

 

Matematiska samtal 
Lärarna på de observerade lektionerna skapade på olika sätt matematiska samtal med 

eleverna. De mest livaktiga diskussionerna kunde observeras när läraren hjälpte de enskilda 

eleverna, men det iakttogs även i helklass. När läraren bad en av eleverna att göra en 

beräkning blev den fel, och då hände något intressant. Genast trädde en annan elev in och 

hjälpte den första med beräkningen och helt spontant uppstod en diskussion med flertalet 

inblandade elever. De ifråga satte hur och varför det blev som det blev. Mycket talar för att 

samtal ökar förståelsen både för kommunikationens inneboende egenskaper men också för att 

vissa elever tilltalas av metoden som sådan. De elever som inte kan ta till sig den skriftliga 

formen till fullo, får här sin chans i diskussionen. Ett tecken på att elever föredrar olika 

arbetssätt och olika arbetsformer bekräftas i Jungerts avhandling där han kom fram till att 

högpresterande elever gärna studera själva medan andra föredrog att arbeta i grupp (Jungert 

2009). Samtalen bör dock inte bestå av att läraren frågar eleven vilket både denna studie kan 

understryka och som tidigare forskning även bekräftar. Men i klassrummet finns en gammal 

inrotad frågekultur skulle jag vilja säga och att hitta fram till en annan struktur för att dialogen 

ska bli mer ömsesidig bättre kräver kunskap, både i samtalsmetodik men även hur tryggheten 

hos eleverna kan ökas. Hur trygghet skapas har inte diskuterats i denna studie men det nämnts 

i de flesta omnämnda texter som en viktig grund för att öka självförtroendet i 

matematikämnet. Därför vore det på sin plats att metoder och aktiviteter som ökar tryggheten 

även kommer fram i statens förslag. Inte minst för att eleverna ska våga svara fel då det kan 

starta de mest lärorika diskussionerna. 

 

Slutligen nämner de statliga utredningarna väldigt kort behovet av återkoppling till eleven. 

Något som i näringslivet motsvaras av den feedback som betraktas som väldigt väsentligt för 

att utveckla sina medarbetare. Så ofta som möjligt bör positiv feedback ges hävdar König, 

både till hela grupper och enskilt. Det skulle på ett direkt sätt kunna höja elevernas 

självförtroende och motivation. Ett problem som även chefer i näringslivet dras med är att 

hinna med att prata med alla medarbetare och ge den feedback som de önskar. Det König 

föreslår är att planera in korta, regelbundna sittningar med alla vilket kan vara svårare för 

läraren att realisera (König 2007). Däremot att systematiskt planera att ge feedback till några 

utvalda elever varje lektion kan vara en möjlig väg i skolsammanhang. På så sätt kan läraren 

på ett längre tidsintervall ge feedback till alla sina elever även om de är många.  
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Slutsats 
 

 

Undersökningens syfte var att ta reda på i vilken grad eleverna i årskurs ett på gymnasiet kan 

sägas inneha självtillit vid matematikundervisningen. För att kunna besvara detta togs ett antal 

frågeställningar till hjälp och undersökningen gav följande svar.  

 

Mellan 25-50 % av eleverna förklarade sina resultat och kunskaper i matematik med sina egna 

insatser, vilket kan betraktas som elever med en hög självtillit inom området. Samtidigt 

svarade drygt en tredjedel att andra eller annat var förklaringen till deras prestationer, vilket 

då i stället indikerar en låg självkänsla. 

 

De tillfrågade eleverna hade generellt höga förväntningar på sina möjligheter att lära sig 

matematik. Mellan 70-90 % av eleverna såg fram emot kommande lyckade resultat vilket 

skulle tyda på ett gott självförtroende, medan ungefär 20 % befarade ett misslyckande när det 

gäller att kunna lösa kommande matematiska uppgifter. 

  

På frågan om hur trygg eleverna kan sägas vara på matematiklektionerna svarar 

undersökningen att 70 % av eleverna kan offentligt besvara en fråga felaktigt utan att på något 

sätt besväras av detta. Det antyder en trygghet och om en god självtillit. Detsamma gäller den 

fjärdedelen elever som utan problem ställer sina frågor inför hela klassen. Det motsatta visar 

den dryga tredjedelen elever som uttryckligen tycker det är pinsamt att svara fel och bara 

ämnar svara när de är helt säkra att svaret är rätt.  

 

Med dessa resultat sammanvägt och med argumentationen att en självtillit kan inta flera lägen 

mellan ytterligheterna hög och låg självkänsla, så visar studien att något mindre än hälften av 

eleverna kan anses inneha ett gott självförtroende inom matematikämnet. Undersökningen 

indikerar samtidigt en låg självtillit inom ämnet hos drygt en tredjedel av eleverna. Vid 

jämförelser mellan de två undersökta programmen kan noteras vissa skillnader i 

självförtroendet grupperna emellan. Det gör att elevgrupper med olika grad av tillit i 

matematik kan kräva skiftande strategier för att höja självförtroendet och för att vända en 

nedåtgående trend. 

 

Observationerna i undersökningen visar att lärarna på olika sätt försöker följa statens förslag 

för att höja elevernas motivation för matematik. Det vill säga att de prövade varierade 

arbetssätt, använde uppgifter som anknyter till programmet, de förde matematiska samtal, 

satte tydliga mål m.m. Därför är det troligt att lärare ute på skolorna också skulle anamma 

förslag som höjer elevernas självkänsla och trygghet på matematiklektionerna. 

 

I statens handlingsplan föreslås ökade anslag till forskningen för att utveckla undervisningen i 

matematik.  Eftersom en ökad självtillit är en av de viktigaste faktorerna vore det önskvärt att 

det även kommer fram förslag som specifikt ökar självtilliten och på hur trygghet skapas på 

matematiklektionerna. Förutom detta välkomnas givetvis även ytterligare förslag på hur 

undervisningen kan varieras och hur de kan realisera i klassrummet trots alla begränsade 

ramfaktorer som där finns. 
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Bilaga 1: Elevenkät 
Det är frivilligt att delta och      

resultatet i denna enkät kommer att hanteras anonymt. 

 

Endast ett alternativ ska kryssas för! 

Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

1. Tänk på det senaste matteprovet där du tycker att du lyckades bra, vem eller vad berodde 

det fina resultatet på? 

□ Jag själv för att jag är duktig i matte 

□ Jag själv för att jag hade pluggat bra 

□ Jag hade tur 

□ Läraren för att han eller hon är så bra på att lära ut 

□ Läraren för att han eller hon hade lätta frågor 

□ Jag har aldrig lyckats på ett matteprov 

 

2. Tänk på det senaste matteprovet där du tycker att du misslyckades, vem eller vad berodde 

det dåliga resultatet på? 

□ Jag själv för att jag är dålig på matte 

□ Jag själv för att jag inte hade pluggat 

□ Jag hade otur 

□ Läraren för att han eller hon inte är bra på att lära ut 

□ Läraren för att han eller hon hade för svåra frågor 

□ Jag har aldrig misslyckats på ett matteprov 

 

3. Om det är något jag inte förstår när läraren förklarar för hela klassen (under genomgången) 

så: 

□ Frågar jag läraren direkt. Det spelar ingen roll om jag är den ende som inte förstått. 

□ Väntar först om någon annan frågar läraren innan jag själv frågar. 

□ Jag väntar tills genomgången är över och ber då läraren komma och förklara för mig. 

□ Jag väntar tills genomgången är över och frågar då en kompis i första hand. 

□ Jag frågar inte någon. Jag förstår det kanske senare. 

□ Annat:________________________________________ 

 

4. När läraren ställer frågor till hela klassen så: 

□ Svara jag även om jag inte vet om det är rätt.  

□ Svara jag fast jag är osäker på om det är rätt. 

□ Svarar jag bara om jag är helt säker på att det är rätt. 

□ Försöker jag undvika att svara även om jag kanske vet svaret. 

□ Svarar jag aldrig för det kan vara fel. 

□ Annat:________________________________________ 

 

5. På nästa matteprov tror jag att: 

□ Resultatet kommer att bli mycket bra 

□ Jag kommer att klara ganska många uppgifter 

□ Jag kommer kanske att klara provet 

□ Jag kommer kanske att få underkänt 

□ Jag kommer inte att klara många uppgifter 

□ Resultatet kommer att bli dåligt 

□ Annat:_____________________________________  Vänd sida  → 
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6. Innan jag börjar räkna matematikuppgifter på lektionerna: 

□ Tror jag alltid att jag kommer att klara av dem 

□ Tror jag alltid att jag kommer att klara av vissa av dem 

□ Tror jag att jag klara de lättaste 

□ Tror jag aldrig att jag kommer att klara någon av dem 

□ Annat:________________________________________ 

 

 

7. Jag räknar och pluggar på matematiklektionen för att: 

□ Jag kommer då att förstå hur man räknar 

□ Jag kommer då att få bra resultat 

□ Jag kommer då att klara provet 

□ Annars klarar jag inte så många uppgifter 

□ Annars får jag underkänt 

□ Annat:________________________________________ 

 

 

8. Mina nuvarande matematikkunskaper anser jag beror mest på att mina lärare: 

□ Har varit bra på att förklara 

□ Har inspirerat mig 

□ Har trott att jag har kunnat lära mig matte 

□ Har rättat mig när jag gjort fel 

□ Mina lärare har inte så mycket med mina mattekunskaper att göra 

□ Annat:________________________________________ 

 

 

9. Mina nuvarande matematikkunskaper anser jag beror mest på: 

□ Mina lärare  

□ Mina föräldrar 

□ Mina kompisar 

□ Mig själv 

□ Annat:________________________________________ 

 

 

10. Om du svarat fel när läraren ställt en fråga till hela klassen, kryssa det som stämmer bäst: 

□ Då får jag veta hur man ska göra  

□ Det spelar ingen roll om jag svarar fel inför klassen 

□ Pinsamt, då får läraren veta att jag inte kan 

□ Pinsamt, då får klasskamraterna veta att jag inte kan 

□ Pinsamt, då får klasskamraterna veta hur dum jag är 

□ Annat:________________________________________  

 

 

 

 

 

Tack för att du ville svara på frågorna! 
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Bilaga 2: Tolkning av enkät 
 

Fråga 1. Orsaksförklaring – lyckade resultat 

□ Inre tolkning - Jag själv för att jag är duktig i matte 

□ Inre tolkning - Jag själv för att jag hade pluggat bra 

□ Yttre tolkning - Jag hade tur 

□ Yttre tolkning - Läraren för att han eller hon är så bra på att lära ut 

□ Yttre tolkning - Läraren för att han eller hon hade lätta frågor 

□ Annat - Jag har aldrig lyckats på ett matteprov 

 

Fråga 2. Orsaksförklaring – misslyckade resultat 

□ Inre tolkning - Jag själv för att jag är dålig på matte 

□ Inre tolkning - Jag själv för att jag inte hade pluggat 

□ Yttre tolkning - Jag hade otur 

□ Yttre tolkning - Läraren för att han eller hon inte är bra på att lära ut 

□ Yttre tolkning - Läraren för att han eller hon hade för svåra frågor 

□ Annat - Jag har aldrig misslyckats på ett matteprov 

 

Fråga 3. Att fråga 

□ Frågar offentligt - Frågar jag läraren direkt. Det spelar ingen roll om jag är den ende 

som inte förstått. 

□ Frågar offentligt - Väntar först om någon annan frågar läraren innan jag själv frågar. 

□ Frågar lärare senare - Jag väntar tills genomgången är över och ber då läraren komma 

och förklara för mig. 

□ Frågar kompis senare - Jag väntar tills genomgången är över och frågar då en kompis i 

första hand. 

□ Frågar inte - Jag frågar inte någon. Jag förstår det kanske senare. 

□ Annat - Annat:________________________________________ 

 

Fråga 4. Trygghet i gruppen 

□ Trygg - Svara jag även om jag inte vet om det är rätt.  

□ Trygg - Svara jag fast jag är osäker på om det är rätt. 

□ Inte trygg - Svarar jag bara om jag är helt säker på att det är rätt. 

□ Inte trygg - Försöker jag undvika att svara även om jag kanske vet svaret. 

□ Inte trygg - Svarar jag aldrig för det kan vara fel. 

□ Annat - Annat:________________________________________ 

 

Fråga 5. Egna förväntningar 

□ Positiva - Resultatet kommer att bli mycket bra 

□ Positiva - Jag kommer att klara ganska många uppgifter 

□ Positiva - Jag kommer kanske att klara provet 

□ Negativa - Jag kommer kanske att få underkänt 

□ Negativa - Jag kommer inte att klara många uppgifter 

□ Negativa - Resultatet kommer att bli dåligt 

□ Annat - Annat:________________________________________ 
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Fråga 6. Egna förväntningar 

□ Positiva - Tror jag alltid att jag kommer att klara av dem 

□ Positiva - Tror jag alltid att jag kommer att klara av vissa av dem 

□ Negativa - Tror jag att jag klara de lättaste 

□ Negativa - Tror jag aldrig att jag kommer att klara någon av dem 

□ Annat - Annat:________________________________________ 

 

 

Fråga 7. Målens inriktning 

□ Målet att lyckas - Jag kommer då att förstå hur man räknar 

□ Målet att lyckas - Jag kommer då att få bra resultat 

□ Målet att lyckas - Jag kommer då att klara provet 

□ Målet att inte misslyckas - Annars klarar jag inte så många uppgifter 

□ Målet att inte misslyckas - Annars får jag underkänt 

□ Annat - Annat:________________________________________ 

 

 

Fråga 8. Det lärarna gjort bra  

□ Har varit bra på att förklara 

□ Har inspirerat mig 

□ Har trott att jag har kunnat lära mig matte 

□ Har rättat mig när jag gjort fel 

□ Mina lärare har inte så mycket med mina mattekunskaper att göra 

□ Annat:________________________________________ 

 

 

Fråga 9. Orsaksförklaring – till mina matematikkunskaper 

□ Yttre tolkning - Mina lärare  

□ Yttre tolkning - Mina föräldrar 

□ Yttre tolkning - Mina kompisar 

□ Inre tolkning - Mig själv 

□ Annat - Annat:________________________________________ 

 

 

Fråga 10. Trygghet i gruppen 

□ Trygg - Då får jag veta hur man ska göra  

□ Trygg - Det spelar ingen roll om jag svarar fel inför klassen 

□ Inte trygg - Pinsamt, då får läraren veta att jag inte kan 

□ Inte trygg - Pinsamt, då får klasskamraterna veta att jag inte kan 

□ Inte trygg - Pinsamt, då får klasskamraterna veta hur dum jag är 

□ Annat - Annat:________________________________________   
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Bilaga 3: Resultatpresentation 
Totalt Estet 

elever 

Samhälls 

elever 

 

 1. Tänk på det senaste matteprovet där du tycker att du lyckades 

bra, vem eller vad berodde det fina resultatet på? 

11 3 8 Jag själv för att jag är duktig i matte 

10 7 3 Jag själv för att jag hade pluggat bra 

10 2 8 Jag hade tur 

6 6 0 Läraren för att han eller hon är så bra på att lära ut 

1 1 0 Läraren för att han eller hon hade lätta frågor 

1 0 1 Jag har aldrig lyckats på ett matteprov 

39 19 20 SUMMA 

 2. Tänk på det senaste matteprovet där du tycker att du 

misslyckades, vem eller vad berodde det dåliga resultatet på? 

1 1 0 Jag själv för att jag är dålig på matte 

18 10 8 Jag själv för att jag inte hade pluggat 

4 2 2 Jag hade otur 

8 2 6 Läraren för att han eller hon inte är bra på att lära ut 

1 1 0 Läraren för att han eller hon hade för svåra frågor 

7 3 4 Jag har aldrig misslyckats på ett matteprov 

39 19 20 SUMMA 

 3. Om det är något jag inte förstår när läraren förklarar för hela 

klassen (under genomgången) så: 

7 3 4 Frågar jag läraren direkt. Det spelar ingen roll om jag är den ende 

som inte förstått. 

2 2 0 Väntar först om någon annan frågar läraren innan jag själv frågar. 

11 8 3 Jag väntar tills genomgången är över och ber då läraren komma och 

förklara för mig. 

11 3 8 Jag väntar tills genomgången är över och frågar då en kompis i 

första hand. 

3 2 1 Jag frågar inte någon. Jag förstår det kanske senare. 

5 1 4 Annat:________________________________________ 

39 19 20 SUMMA 

 4. När läraren ställer frågor till hela klassen så: 

2 2 0 Svara jag även om jag inte vet om det är rätt.  

6 3 3 Svara jag fast jag är osäker på om det är rätt. 

17 7 10 Svarar jag bara om jag är helt säker på att det är rätt. 

10 5 5 Försöker jag undvika att svara även om jag kanske vet svaret. 

3 2 1 Svarar jag aldrig för det kan vara fel. 

1 0 1 Annat:________________________________________ 

39 19 20 SUMMA 

 5. På nästa matteprov tror jag att: 

8 3 5 Resultatet kommer att bli mycket bra 

21 10 11 Jag kommer att klara ganska många uppgifter 

6 3 3 Jag kommer kanske att klara provet 

1 1 0 Jag kommer kanske att få underkänt 

0 0 0 Jag kommer inte att klara många uppgifter 

3 2 1 Resultatet kommer att bli dåligt 

0 0 0 Annat:________________________________________ 

39 19 20 SUMMA 
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 6. Innan jag börjar räkna matematikuppgifter på lektionerna: 

9 4 5 Tror jag alltid att jag kommer att klara av dem 

19 10 9 Tror jag alltid att jag kommer att klara av vissa av dem 

7 3 4 Tror jag att jag klara de lättaste 

0 0 0 Tror jag aldrig att jag kommer att klara någon av dem 

4 2 2 Annat:________________________________________ 

39 19 20 SUMMA 

 7. Jag räknar och pluggar på matematiklektionen för att: 

12 7 5 Jag kommer då att förstå hur man räknar 

9 3 6 Jag kommer då att få bra resultat 

10 4 6 Jag kommer då att klara provet 

1 1 0 Annars klarar jag inte så många uppgifter 

6 4 2 Annars får jag underkänt 

1 0 1 Annat:________________________________________ 

39 19 20 SUMMA 

 8. Mina nuvarande matematikkunskaper anser jag beror mest på att 

mina lärare: 

17 12 5 Har varit bra på att förklara 

0 0 0 Har inspirerat mig 

6 2 4 Har trott att jag har kunnat lära mig matte 

1 0 1 Har rättat mig när jag gjort fel 

10 3 7 Mina lärare har inte så mycket med mina mattekunskaper att göra 

5 2 3 Annat:________________________________________ 

39 19 20 SUMMA 

 9. Mina nuvarande matematikkunskaper anser jag beror mest på: 

10 8 2 Mina lärare  

1 0 1 Mina föräldrar 

2 1 1 Mina kompisar 

22 9 13 Mig själv 

4 1 3 Annat:________________________________________ 

39 19 20 SUMMA 

 10. Om du svarat fel när läraren ställt en fråga till hela klassen, 

kryssa det som stämmer bäst: 

13 6 7 Då får jag veta hur man ska göra  

13 6 7 Det spelar ingen roll om jag svarar fel inför klassen 

5 3 2 Pinsamt, då får läraren veta att jag inte kan 

4 1 3 Pinsamt, då får klasskamraterna veta att jag inte kan 

3 3 0 Pinsamt, då får klasskamraterna veta hur dum jag är 

1 0 1 Annat:_______________________________________ 

39 19 20 SUMMA 
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Bilaga 4: Orsaksförklaringar 
 

Tabeller över orsaksförklaringar  

 

Tabell 1. Orsaksförklaringar till elevernas lyckade resultat.  

Grupp Inre 
tolkning 

% av 
grupp 

Yttre 
tolkning 

% av 
grupp 

Annat % av 
grupp 

Totalt %  

Esteter 10 53 % 9 47 % 0 0 % 19 49 % 
Samhälls 11 55 % 8 40 % 1 5 % 20 51 % 

Totalt 21 54 % 17 44 % 1 3 % 39 100 % 
Källa: Enkätundersökning, fråga 1. 

 

 

 

 

Tabell 2. Orsaksförklaringar till elevernas misslyckade resultat.  

Grupp Inre 
tolkning 

% av 
grupp 

Yttre 
tolkning 

% av 
grupp 

Annat % av 
grupp 

Totalt %  

Esteter 11 58 % 5 26 % 3 16 % 19 49 % 
Samhälls 8 40 % 8 40 % 4 20 % 20 51 % 

Totalt 19 49 % 13 33 % 7 18 % 39 100 % 
Källa: Enkätundersökning, fråga 2. 

 

 

 

 

Tabell 3. Orsaksförklaringar till elevernas matematikkunskaper.  

Grupp Inre 
tolkning 

% av 
grupp 

Yttre 
tolkning 

% av 
grupp 

Annat % av 
grupp 

Totalt %  

Esteter 9 47 % 9 47 % 1 6 % 19 49 % 
Samhälls 13 65 % 4 20 % 3 15 % 20 51 % 

Totalt 22 56 % 13 33 % 4 11 % 39 100 % 
Källa: Enkätundersökning, fråga 9. 
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Bilaga 5: Förväntningar 
 

Figur 8. Andel i % av elevernas förväntningar på nästa matematikprov. 

 
Källa: Enkätundersökning, fråga 5. 

 

 

 

 

Figur 9. Andel i % av elevernas förväntningar att lösa kommande övningsuppgifter. 

 
Källa: Enkätundersökning, fråga 6. 

 


