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Sammanfattning:  
En kvalitativ studie har genomförts med 15 intervjuer där gymnasieungdomar delger sina 
upplevelser av matematikundervisningen under sin grundskole- och gymnasietid. Syftet var 
att få ökad kunskap om och fördjupad förståelse av elevers negativa känslor och attityder till 
skolmatematiken. Resultatet visar att dessa känslor kan yttra sig på många olika sätt och att 
många olika faktorer, såväl inre som yttre, kan bidra till att elever upplever negativa känslor 
till matematik. Den faktor som utmärker sig i vår studie är hur viktig relationen till läraren är. 
Relationen har satt starka spår hos eleverna, både då den varit stark och då den varit 
bristfällig. Eleverna i studien uppger att då de upplevt att läraren brytt sig om, lyssnat och 
respekterat dem har deras motivation och lust till ämnet ökat. Då relationen till läraren varit 
trygg och harmonisk har eleverna även upplevt undervisningen mycket lättare och mer 
intressant. 
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Inledning    

I vårt samhälle talas idag om stress och psykisk ohälsa och sjukskrivningar till följd av 

stressrelaterade sjukdomar ökar. Många unga har psykosomatiska besvär såsom nedstämdhet, 

sömnsvårigheter, nervositet, huvudvärk, irritation och ont i magen. Folkhälsomyndigheten 

(2018) uppgav att hälften av alla 15-åringar år 2014 var drabbade av denna typ av besvär. 

Många faktorer samverkar till detta, strukturella förändringar i samhället är en. Även i 

socialstyrelsens rapport (Socialstyrelsen, 2017) konstateras att psykisk ohälsa bland barn och 

unga vuxna ökar, framförallt depressioner och olika ångestsymtom. Ökningen syns i alla 

ungdomsgrupper, oavsett psykosocial miljö. Socialstyrelsen menar att dessa ungdomar löper 

större risk att fungera sämre och bland annat få svårare att tillgodogöra sig studier (ibid). 

Detta får som konsekvens att fler unga människor får svårt att klara sin utbildning vilket 

medför att de kommer att nå en lägre utbildningsnivå. Det skolämne många elever i hög grad 

förknippar med stress, oro och till och med ångest är matematik. En oro som påverkar 

självkänslan och den psykiska hälsan i stort (Sjöberg, 2006). Många är de elever som 

upplever en olustkänsla inför matematiken och som medför att de undviker matematikämnet 

(Ramirez, Gunderson, Levine & Beilock, 2013; Ashcraft & Krause, 2007).  

Under många år har Sveriges resultat i internationella jämförelser inom ämnet matematik 

sjunkit (Skolverket, 2012; Skolverket, 2013), liksom elevernas motivation till ämnet, vad 

beror detta på? Ashcraft och Krause (2007) ser samma mönster i USA. Larmrapporter 

kommer om bristfällig undervisning i matematik och naturvetenskap.  Även om den senaste 

PISA-undersökningen visar på ett trendbrott ligger de svenska elevernas resultat fortfarande 

lägre än i den första PISA-undersökningen (Skolverket, 2016a).  Folkhälsomyndigheten 

(2018) lyfter fram att stress kan vara en orsak till de svenska elevernas försämrade 

skolprestationer vilket gör rapporten relevant för vårt arbete.  

Vi har undervisat i ämnet matematik under många år. Vår gemensamma erfarenhet sträcker 

sig från förskoleklass till gymnasiet. Vi har båda erfarenhet av att känslomässiga 

blockeringar, negativa känslor och attityder hindrar elevers matematiklärande. Problematiken 

yttrar sig på många olika sätt. Det kan vara allt från undvikande, sorg, ilska, uppgivenhet till 

ren skräck. Vi menar att oro kan påverka alla elever, oavsett om eleven har svårigheter med 

matematiken eller inte. Under våra yrkesverksamma år har vi mött många elever som 

stämmer in i mönstret. Dessa elever har förbryllat oss och upptagit våra tankar. Hur kan vi 

hjälpa dem? Vad har skapat den oro de känner? Vi tycker oss märka att matematikoro oftare 
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drabbar flickor än pojkar. Vi vet naturligtvis inte om det är så eller om det bara yttrar sig på 

olika sätt så att vi lättare märker det på flickorna. Troligen är skillnaderna mer kopplade till 

skillnader mellan individer än mellan kön, men forskning finns som visar en skillnad mellan 

pojkar och flickor kopplat till matematik och matematikoro (Geist, 2010).  Vi menar att 

genom att tidigt upptäcka elever i denna riskgrupp och att ha möjlighet att hjälpa dem kan fler 

elever hitta lust och glädje i matematiken, vilket kan påverka dessa elevers hela upplevelse av 

skolgången. Förhoppningsvis kan vårt arbete bli en liten del i att förstå fenomenet 

matematikoro och bidra till att hitta små verktyg för att undvika att elever hamnar i detta eller 

kan bli hjälpta ur det. Vårt mål med detta arbete att ta reda på mer om innebörden av 

begreppet matematikoro hos en grupp elever.    

 

Disposition   

I bakgrunden redogörs för relevanta styrdokument, en kortfattad genomgång av centrala 

begrepp för området samt ett urval av tidigare relevant forskning. I forskningsgenomgången 

beskrivs matematiksvårigheter allmänt innan vi kommer in på området matematikoro. Här 

beskriver vi olika faktorer som enligt forskningen kan ha betydelse för utveckling av 

matematikoro. Dessa faktorer delas upp i två områden, individuella faktorer och förhållanden 

samt miljörelaterade faktorer och förhållanden. Här finns även en beskrivning av studiens 

teoretiska utgångspunkter. I metodavsnittet beskrivs valet av metod, urval och begränsningar, 

en kort beskrivning av genomförande och dataanalys innan det avslutas med kvalitativa och 

etiska aspekter. Avslutningsvis presenteras studiens resultat samt en metod- och 

resultatdiskussion.  

 

Bakgrund     

I följande ges en beskrivning av tidigare forskning utifrån begreppet matematikoro. Efter en 

inblick i aktuella styrdokument inleds forskningsgenomgången med en kort allmän 

beskrivning av matematiksvårigheter för att sedan komma in på området negativa attityder 

och matematikoro. Vi har delat upp forskningsgenomgången i relevanta områden utifrån vad 

tidigare forskning inom begreppet matematikoro visat. Den svenska forskningen är begränsad, 

varför större delen av den forskning som bedömts vara relevant återfunnits genom sökningar i 
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internationella databaser på uttrycket ”math-anxiety”. Urvalet belyser inte samtliga tänkbara 

faktorer vilket vi är medvetna om.   

 

Styrdokument     

I förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2016b) står uttryckligen att verksamheten ska 

sträva efter att barnen utvecklar flera matematiska förmågor, men än viktigare att 

verksamheten ska främja det lustfyllda lärandet, den ska vara rolig, trygg och lärorik.      

I grundskolans läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2018) återfinns kursplanen i matematik där 

undervisningens mål, syfte och innehåll finns beskrivet, liksom kunskapskrav och 

betygskriterier, men vårt ansvar slutar inte där. “Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang.” (Skolverket, 2018). Det ligger således i vårt ansvar att inte bara lära eleverna 

matematik och att använda den, utan också att få dem att intressera sig för ämnet, och tro på 

sin matematiska förmåga. Även gymnasieskolans ämnesbeskrivningar för kurserna i 

matematik (Skolverket, 2011) lyfter fram att ett av ämnets syften är att undervisningen ska 

stärka eleverna i tilltron till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.     

I examensordningen för speciallärare (SFS 2017:1111) står att efter genomgången utbildning 

ska specialläraren visa förmåga att leda det pedagogiska arbetet med målet att undervisningen 

ska möta behoven hos alla barn och elever. Detta pekar på att vi som speciallärare behöver 

vara delaktiga i planeringen av matematikundervisningen så att alla elever får möjlighet att 

utveckla ett intresse för matematiken och en tro på sin matematiska förmåga. 

 

Centrala begrepp   

I forskningslitteratur benämns känslomässiga blockeringar i matematik på många olika sätt. 

Vi har i detta arbete valt att använda uttrycket matematikoro för alla dessa uttryck då det 

motsvarar det engelska uttrycket math-anxiety som är mest frekvent i 

forskningslitteraturen. Math-anxiety kan enligt Jameson (2014) beskrivas som en spänning 

och oro som på ett negativt sätt påverkar hanterandet av siffror och förmågan att lösa 

matematiska problem, både i det vardagliga livet och i studiesituationer. Matematikoro kan 

yttra sig på många olika sätt, som ängslan, ilska, undvikande, ångest, oro, olust, eller som en 

allmänt negativ attityd eller inställning till ämnet.  
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Forskningsgenomgång     

I följande redogörs för relevant forskning inom området. Inledningsvis ett avsnitt som 

behandlar matematiksvårigheter övergripande som följs av ett avsnitt om matematikoro som 

begrepp. Största delen av forskningsgenomgången utgörs av tänkbara orsaker och 

konsekvenser till matematikoron. Denna del är indelad i två större områden, individuella och 

miljömässiga faktorer och förhållanden. Varje område har sedan 

underrubriker. Forskningsgenomgången utgår från det PM som ligger till grund för vårt 

examensarbete. 

 

Allmänt om matematiksvårigheter     

Matematiksvårigheter är ett omtvistat begrepp, det finns inga klara definitioner till vad en 

matematiksvårighet är. Forskning har funnit att ca 6% av befolkningen har en särskild 

matematiksvårighet som kan benämnas dyskalkyli (Wadlington & Wadlington 2008). 

Begreppet specifik inlärningssvårighet återfinns i diagnosmanualen Diagnostic and Statistics 

Manual of Mental disorders 5, DSM5 (2013) och definieras som svårigheter att utveckla 

akademiska färdigheter som kvarstår, trots riktade insatser. Funktionsförmågan inom aktuellt 

område ligger påtagligt under den förväntade nivån utifrån ålder. Svårigheterna kan inte 

förklaras på andra sätt, och kan finnas hos eleven utan att märkas, men bli tydliga då kraven 

överstiger förmågan. Då det handlar om räknesvårigheter anges i DSM5 fyra specifikationer, 

sifferkänsla, minne för aritmetiska fakta, riktighet eller flöde i beräkningar samt riktighet i 

matematiska resonemang. Termen dyskalkyli nämns också och definieras här som ett mönster 

av räknesvårigheter som främst utmärker sig då det handlar om beräkningar, hantera 

sifferkombinationer och lära in aritmetiska talfakta.  

Svårigheter med matematik har många orsaker, och i forskningen går det att urskilja olika 

uppfattningar. Lunde (2011) menar att det inte går att finna några typiska drag hos elever som 

hamnar i matematiksvårigheter och menar vidare att svårigheterna kan ha olika orsaker och 

kännetecken. Andra forskare hävdar att det finns en neurologiskt betingad avvikelse i 

matematiska förmågor som kallas dyskalkyli (Wadlington & Wadlington, 2008; Lundberg & 

Sterner, 2009). Läsförmågan påverkar förmågan att förstå textproblem och 

problemlösningsuppgifter i matematiken (Lundberg & Sterner, 2009). Språket är starkt 

förknippat med matematik på många sätt. Kommunikation är dessutom en viktig del av 
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matematikundervisningen, och har du ett annat modersmål än svenska är det många begrepp 

och termer som ska läras in (personlig kommunikation, Hansson, Att arbeta som speciallärare 

med matematikutveckling, MDH, 30 november 2017). Detta kan även utgöra en svårighet för 

många svenskspråkiga elever, många ord och begrepp har en betydelse i vardagsspråket och 

ett annat i matematiken (Pettersson, 2010; Chinn, 2017).     

Arbetsminne är något som påverkar vår matematiska förmåga. När du utför matematiska 

beräkningar behöver du ofta hålla flera komponenter i minnet vilket kan vara svårt om du har 

brister i arbetsminnet (Chinn, 2017). Chinn diskuterar även den påverkan långtidsminnet har 

för uppkomst av matematiksvårigheter. Den kunskap som är befäst i långtidsminnet behöver 

inte räknas ut, vilket avlastar arbetsminnet (ibid).     

Engström (2015) diskuterar ett annat begrepp, pseudodyskalkyli, räknesvårigheter som 

bottnar i emotionella och/eller sociala problem. Även Sjöberg (2006) anser att stor del av 

orsakerna till matematiksvårigheter finns att finna utanför eleven. Elevernas egen motivation 

till ämnet påverkar lärandet, och risken att drabbas av svårigheter (Wadlington & Wadlington, 

2008). Wadlington och Wadlington menar vidare att lärare är en viktig faktor i flera 

avseenden, lärarens engagemang och förmåga att motivera eleverna till lärarande påverkar 

lärandet positivt, medan en bristfällig relation till läraren påverkar elevens attityd till lärande 

och till ämnet (ibid). En lärare bär också med sig erfarenheter av sin egen skolgång som 

påverkar hur läraren lägger upp och genomför sin undervisning (Unulu, Ertekin & Dilmac, 

2017).  Ljungblad (2016) har undersökt relationer och samspel mellan lärare och elever, och 

inom elevgrupper. Hon menar att en ömsesidigt respektfull relation mellan lärare och elever, 

och mellan elever är nödvändigt för lärandet. När man som speciallärare möter en elev är det 

inte ovanligt att eleven upplevt ett misslyckande med lärandet i klassrummet, och kanske bär 

med sig en bristande relation och tilltro till den undervisande läraren. Detta innebär att 

specialläraren dels måste bygga upp ett eget förtroende, men även försöka reparera det som 

brustit i klassrummet, det är ju där eleven ska tillbringa större delen av undervisningen. 

 

Matematikoro     

Den orsak till matematiksvårigheter som intresserat oss är den känslomässiga påverkan som 

ångest eller oro inför ämnet har. Matematikoro benämns i den svenska litteraturen på olika 

sätt, med varierande kraft i uttrycken. Matematikängslan, matematikoro och så långt som till 
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matematikångest. I den engelska litteraturen används oftast uttrycket math-anxiety som fångar 

in alla grader på skalan.   

Soni och Kumari (2015) menar att matematik kan vara den färdighet som anses vara 

nödvändig genom livets alla skeden, och oro påverkar vår förmåga att klara matematiken, 

såväl i skolan som i vardagen. Oron beror inte alltid på svårigheter med ämnet, utan istället 

handlar det om självkänsla, självförtroende och den tilltro eleverna har till sin egen förmåga 

(Wadlington & Wadlington, 2008). Carneglutti, Tomasetto och Passolunghi (2017) menar att 

oro hämmar alla elever, men framförallt elever i svårigheter. Oro kan både vara orsaken till 

och resultatet av låga prestationer i matematik. I sina studier har de också kommit fram till att 

oro påverkar eleverna mer ju äldre de blir. Vilket kan vara en konsekvens av en ond spiral, 

först ger svaga färdigheter oro, som sedan leder till att eleven undviker matematik, vilket 

påverkar färdigheterna negativt. Lärande i matematik påverkas också av allmän oro, och 

känslomässiga tillstånd. Ashcraft, Krause och Hopko (2007) och Ashcraft och Krause (2007) 

har kommit fram till att faktiska svårigheter kan vara orsak till oro. Författarna redogör vidare 

för tidigare forskning och menar med stöd i denna att taluppfattningen kan vara svagare hos 

personer med matematikoro. Chinn (2017) listar flera faktorer som bidrar till uppkomsten av 

matematikoro, såsom attityder (från eleven själv och från omgivningen), svårigheter, 

undervisning och föreställningar om matematik.     

Den stora påverkan känslan inför ämnet har, har bidragit till vårt val av ämnesområde. Vi vill 

fördjupa oss i orsaker, konsekvenser och förebyggande arbete genom att ta del av tidigare 

forskning, göra egna undersökningar och koppla dessa till den tidigare forskningen. Vi 

instämmer med Chinn (2017) då han i sin bok om matematiksvårigheter beskriver kapitlet 

som handlar om oro “In many senses this is a chapter that brings together all the other 

chapters.” (Chinn, 2017, s 114). Matematik är också ett traditionstyngt ämne, det finns många 

väletablerade rutiner för hur ämnet bör undervisas, rutiner som inte alltid gynnar eleverna i 

matematikklassrummet (Chinn, 2012). Inom den del av matematiken som innefattar aritmetik 

finns många korrekta, och felaktiga svar (ibid). Många av oss har säkert erfarenhet av att ha 

svarat fel under en matematiklektion, och upplevt känslan av ett misslyckande som detta ofta 

medför. Boaler (2016) menar att vi i skolämnet matematik hittar de största skillnaderna i 

prestation och delaktighet. Jameson (2014) menar att matematikoro minskar chansen att 

elever som upplever oro utsätter sig för matematik vilket ger konsekvensen att de läser färre 

matematikkurser. På så sätt vidmakthåller de sina svaga kunskaper och negativa syn på sin 

förmåga i matematik. I många fall kommer de aldrig att göra karriärval som innebär att läsa 
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mer matematik och ibland kanske de på grund av detta helt saknar behörighet för högre 

studier (Boaler, 2016; Jameson, 2014). Många matematiksvårigheter bottnar i en oro inför 

ämnet, i en dålig tilltro till sin förmåga. Som lärare måste du uppmärksamma om elevens 

svårigheter är av denna art, och arbeta med detta först, en elev som är orolig och rädd har 

svårt att lära ny kunskap. Ytterligare forskning behövs för att klargöra mer kring kontextuella 

faktorer och vilken konsekvens det får för barnen (Jameson, 2014).  

Vad som är orsaken till, eller konsekvensen av matematikoron är utifrån 

forskningsgenomgången, svårt att avgöra. Oro kan vara en konsekvens av bristfällig 

undervisning, men likväl kan oro ha medfört att undervisningen blivit bristfällig, vad som är 

en följd av vad är svårt att avgöra. (Carey, Hill, Devine, & Szücs, 2016). 

I följande stycke redovisar vi tänkbara förklaringar till, eller konsekvenser av matematikoro.   

 

Individuella faktorer och förhållanden   

Flera av de faktorer som har betydelse för elevers matematikoro går att härleda till 

individuella faktorer. Här redogörs för forskning som berör individuella faktorer och 

förhållanden utifrån områdena, självbild och motivation, arbetsminne och genusperspektiv.  

Självbilden och motivationens betydelse   

Något som kommer igen hos flera forskare inom ämnet matematikoro är elevernas självbild 

och motivationen inför ämnet. Lapointe, Legault och Batiste (2005) menar att det är 

väldokumenterat att motivation är viktigt för att lyckas med studier. Undersökningar gjorda 

med elever som lämnat skolan utan betyg visar att det vanligaste skälet till att de inte fått 

betyg varit att de helt enkelt inte varit intresserade eller inte trott sig ha förmåga att lyckas, 

detta gäller både elever med faktiska svårigheter och de som har förmåga att nå målen. Här 

spelar även undervisning och relation med läraren in, (Sjöberg, 2006; Ljungblad 2016), detta 

behandlas i avsnittet miljörelaterade faktorer och förhållanden. Eget intresse och motivation 

till ämnet ter sig som en viktig faktor till framgång. Ashcraft och Krause (2007) menar att test 

som genomförs under press, tidspress eller viktiga test (sk high-stakes) påverkar alla, oavsett 

om du har matematikoro eller inte, men troligen påverkas personen med matematikoro i högre 

grad av detta. Något som är viktigt för oss som lärare att ta med oss då många testningar och 

bedömningar genomförs på tid, och vi påpekar för eleverna att de ska vara noggranna och 
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göra sitt bästa. Personer med matematikoro har mindre motivation till matematik, vilket leder 

till ett undvikande av ämnet. Samband finns mellan ökad oro och minskad motivation 

(Ashcraft et al. 2007). Minskad motivation och undvikande kan i sin tur leda till lägre betyg. 

Ramirez et al. (2013) visar på ett flertal studier som kopplat matematikoro till en ökad oro för 

misslyckanden inom matematiken. Denna oro leder till ett undvikande av både ämnet 

matematik och matematik i vardagen vilket leder till ännu färre övningstillfällen, när det 

borde varit tvärtom. Chinn (2012) har sett liknande mönster, en oro för att misslyckas medför 

risk för att eleverna slutar försöka. Ett misslyckande när man verkligen försökt är ett större 

misslyckande än då du inte gjort ett allvarligt försök att lösa uppgiften. Ahmed, Minnaert, 

Kuyper och Van der Werf, (2012) genomförde en omfattande studie av 495 elever i årskurs 7 

för att studera det ömsesidiga förhållandet mellan självuppfattning i matematik och 

matematikoro. I denna studie såg de ett tydligt samband mellan tidigare negativa erfarenheter 

i matematik och en negativ självuppfattning i ämnet.  Detta i sin tur leder enligt författarna till 

att eleverna tvivlar på sin egen förmåga och på grund av detta blir oroliga.  Eleverna vet ofta 

vilka elever som är duktiga i matematik, jämför sig med dessa och uppfattar sig själva som 

mindre bra, vilket leder till att de nedvärderar sig själva. I speciallärarens uppdrag ingår att 

arbeta förebyggande för att bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer 

(SFS 2017:1111). Att bidra till att utveckla undervisningsmiljöer där elever får med sig 

positiva erfarenheter är en viktig del i det förebyggande arbetet. Att vara bra på matematik är 

ofta förknippat med att räkna fort, att hinna många uppgifter under en lektion och vara långt 

framme i matematikboken (Boaler, 2016). Att kunna lösa komplicerade problem som tar lång 

tid uppfattas inte som lika viktigt av elever (och ibland inte av lärare heller). Boaler menar 

vidare att oro gällande matematik har uppmätts vid så låg ålder som 5 år och att prov med 

tidspress är det som ibland gör att elever blivit traumatiserade. Detta kan, enligt Boaler, utlösa 

så starka känslor att vissa elever undviker ämnet på livstid.    

Arbetsminnets betydelse   

Ett flertal forskare har intresserat sig för den eventuella påverkan matematikoro kan ha på 

arbetsminnet, och omvänt. Ramirez et al. (2013) menar att arbetsminnets kan blockeras av 

matematikoro framförallt då man löser komplexa problem. Den undersökning de genomfört 

visar också på att matematikoro påverkar arbetsminnet i högre grad hos elever med gott 

arbetsminne, vilket de härleder till att elever med svagare arbetsminne inte förlitar sig på sitt 

arbetsminne i samma utsträckning. Nyroos, Jonsson, Korhonen och Eklöf, (2015) menar att 

arbetsminnet är ett aktivt responssystem, inte statiskt. Detta bidrar till att det i högre grad 
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påverkas av känslor och känslotillstånd. Även Soni och Kumari (2015) har kommit fram till 

att hög matematikoro leder till minskad arbetsminneskapacitet vilket kan bero på att det 

blockeras känslomässigt. Ashcraft och Krause (2007) har i flera undersökningar kommit fram 

till att arbetsminnet blir mer involverat när matematiken blir svårare, och i 

subtraktionsuppgifter. Ju mer kunskap vi automatiserat, ju mindre arbete krävs det av 

arbetsminnet. Men när vi inte har automatiserat, utan utför ständiga beräkningar tar det längre 

tid och blir fler fel. Processer i arbetsminnet är centrala i alla matematiska operationer, utom i 

direkt hämtning av information från långtidsminnet. Men det är inte så enkelt som att 

arbetsminnet är upptaget av oro, en matematikorolig persons arbetsminne är tömt bara när den 

verkliga oron är väckt, som i beräkningsuppgifter. I en artikel från 2007 menar Ashcraft et al. 

att arbetsminnet hos personer med matematikoro alltid till viss del är upptaget av oro vilket 

resulterar i att arbetsminnet är involverat i två processer samtidigt, den kognitiva processen 

som hanterar beräkningar, och den känslomässiga processen som bearbetar oron.         

Genusperspektiv  

Ashcraft et al. (2007) har i sina undersökningar uppmärksammat att flickor är 

överrepresenterade då det handlar om matematikoro. Flickor presterar bättre i skolan än vad 

pojkar gör men ändå är det dubbelt så många flickor som pojkar som uppvisar 

psykosomatiska besvär (Folkhälsomyndigheten, 2018). I Pisarapporten 2015 (Skolverket, 

2016a) framkom även att flickor oroade sig mycket mer för matematiken än vad pojkarna 

gjorde. Denna oro berodde på att flickorna upplevde att de saknade en djupare förståelse i 

matematik. Enligt Geist (2010) visar forskning att pojkar och flickor lär på olika sätt, hänsyn 

till detta tas inte i klassrummen. Geist menar vidare att lärare har olika förväntningar på 

pojkar och flickor, de förväntar sig att pojkar har en bättre matematisk förmåga än flickor, 

vilket kan medföra att de bemöter eleverna olika i klassrummet. En konsekvens av detta kan 

enligt Geist vara att flickor känner av lärarens förväntningar och själva börjar tvivla på sin 

förmåga. Geist har även funnit belägg för att flickor är känsligare än pojkar för prov som ska 

utföras på tid. I tidigare nämnda undersökning av Stuart (2000) ingick även elever som 

lyckades väl i matematik. En intressant iakttagelse som gjordes i denna undersökning var att 

en betydligt högre andel av de högpresterande pojkarna ansåg att de var bättre på matematik 

än de flesta i sin klass medan de “duktiga” flickorna inte trodde detta i samma utsträckning, 

även dessa flickor verkar alltså underskatta sig själva. Ashcraft et al. (2007) menar att det i 

samhället finns stereotypa mönster som stödjer uppfattningen att flickor är sämre i matematik 

än pojkar, detta stämmer inte men blir en självuppfyllande profetia. I sina egna 
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undersökningar märker de att flickor är överrepresenterade då det handlar om matematikoro, 

andra undersökningar visar att oro är vanligare hos flickor, men det återspeglar sig inte, eller i 

låg grad på resultaten. Lapointe et al. (2005) redogör för en kanadensisk undersökning som 

visar att pojkar lyckas betydligt bättre i matematik än flickor. Resultatet hänvisar författarna 

till att pojkar har ett större intresse o litar mer till sin förmåga än flickor. Hill, Mammarella, 

Devine, Caviola, Passolunghi och Szücs (2016) menar, med stöd i tidigare forskning, att 

matematikoro bland vuxna är mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Enligt dessa forskare 

är det möjligt att denna skillnad uppstår redan hos unga, men det finns inte tillräckligt med 

forskning för att förutsäga detta. I sin egen forskning kommer de fram till att matematikoro är 

vanligare hos flickor än hos pojkar, och att skillnaden uppkommer under grundskoleåren.      

 

Miljörelaterade faktorer och förhållanden  

Det finns även yttre påverkansfaktorer då det handlar om matematikoro. I avsnittet nedan 

redogörs för yttre faktorer av betydelse såsom undervisningen, lärarrelationen och föräldrars 

betydelse.  

Undervisningens och lärarens betydelse  

Hur undervisningen läggs upp och genomförs påverkar uppkomsten av matematikoro (Boaler, 

2016), men det finns fler faktorer i klassrummet som påverkar. Det klimat som finns i 

klassrummet, hur eleverna bemöter varandra och hur läraren bemöter eleverna är en viktig 

faktor. Ashcraft och Krause (2007) ger exempel på upplevelser som kan leva kvar länge hos 

elever, att gå fram till tavlan för att redovisa och misslyckas kan medföra en känsla av 

nederlag, och oro för att det ska inträffa igen. Läraren i sig utgör en viktig del av 

undervisningen. Unulu et al. (2017) har undersökt blivande lärares erfarenheter av matematik 

och visar att lärarens erfarenheter av sin egen skolgång påverkar hur de ser på den 

undervisning de själva ska bedriva. En lärare med egna erfarenheter av matematikoro kan 

omedvetet föra över den på sina elever, men kan också ha en större förståelse för elevers 

upplevelser av matematikoro, och förmodligen större förutsättningar att möta dessa elevers 

oro. Flera forskare har visat på vikten av en god och respektfull relation med läraren (Lunde, 

2011; Ljungblad, 2016; Sjöberg, 2006). Ashcraft et al. (2007) menar att lärares 

undervisningsstil påverkar elevers inställning till ämnet, lärare kan påverka elevernas attityd 

till ämnet genom att visa missnöje med felaktiga svar och lägga skulden på eleven om den 
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inte förstår. Ashcraft och Krause (2007) spekulerar i om elever med denna typ av lärare är 

mer benägna att utveckla oro inför matematiken. Hufferd-Ackles och Sherin (2004) beskriver 

ett “math-talking community” där lärarens fokus går från att fokusera på korrekta svar till att 

fokusera på tänkandet. Misstag och missförstånd ses som en möjlighet till lärande, och fokus i 

de matematiska diskussionerna hamnar på hur eleverna tänker och varför. Olika former av 

enskild undervisning, eller undervisning i mindre grupper är vanligt förekommande i skolor 

världen över. Dessa metoder skulle kunna förebygga matematiksvårigheter som leder till 

matematikoro, eller förebygga matematikoro som kan leda till matematiksvårigheter. The 

Numeracy recovery intervention program (Dowker, 2009) är ett individuellt anpassat 

undervisningsprogram som sätts in under de första skolåren för att undvika att 

missuppfattningar blir etablerade, en möjlighet att undvika missförstånd som kan leda till 

misslyckanden. Fuchs, Fuchs, Graddick, Hollenbeck och Hamlett (2008) beskriver ett 

undervisningsförsök med undervisning i mindre grupper riktat mot förståelse av matematiska 

textuppgifter, även detta genomfört under de tidiga skolåren. Undervisningen kombinerades 

med klassundervisning inom samma område. Studien visade goda resultat, framförallt för 

elever som riskerar att utveckla räknesvårigheter, och Fuchs et al. pekar på nödvändigheten av 

att kombinera åtgärder på klassnivå med åtgärder på gruppnivå.  

Lapointe et al. (2005) har kommit fram till att duktiga elever anser det vara av vikt att läraren 

är kunnig i ämnet medan elever i svårigheter anger lärarens bemötande som viktigare, de vill 

ha en vänlig och förstående lärare. Lunde (2011) har formulerat fyra olika typer av 

svårigheter som kan ligga till grund för matematiksvårigheter där en av dem handlar om 

emotionella faktorer och ångest. Han skriver ”Denna ångest kan bottna i kommunikationen 

mellan lärare och elev om det specifika didaktiska kontraktet i klassrummet” (Lunde, 2011, 

sid. 58). Med det didaktiska kontraktet avser Lunde det samspel som finns i klassrummet, de 

oskrivna regler och överenskommelser som finns mellan lärare och elever, och mellan elever 

sinsemellan. Lunde resonerar vidare om matematiksvårigheter som en “sammansatt 

lärsvårighet”. Beteckningen är indelad i fyra dimensioner där tre av fyra områden handlar om 

yttre faktorer såsom undervisning, förhållanden mellan pedagogen eleven samt relationella 

förhållanden mellan eleven och omgivningen.    

Föräldrars betydelse   

Skolans matematik möter eleven oftast när de börjar förskoleklass, men barnen har redan med 

sig många upplevelser och erfarenheter av matematik. De flesta barn har idag mött matematik 
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på förskolan där personalen arbetar medvetet för att väcka lust till både språk och matematik 

(Skolverket, 2016b). Men än viktigare är de erfarenheter barnen har med sig hemifrån, 

föräldrar med negativa erfarenheter av ämnet matematik för ofta över dessa på sina barn (Soni 

& Kumari, 2015). Negativa tankar kring matematik kan komma innan barnen börjar 

förskolan, vardagliga begrepp grundläggs redan när barnet är några månader gammalt och har 

sedan betydelse för förståelse av matematiska begrepp. De förväntningar föräldrar har på sina 

barn, och hur de engagerar sig i barnens skolgång spelar också in. Det gäller enligt Soni och 

Kumari att engagera sig lagom, och ställa lagom höga krav. Känner barnen sig pressade kan 

prestationerna påverkas negativt. Soni och Kumari pekar också på att både föräldrar och 

lärare ofta skickar dubbla budskap om matematiken, den är viktig, men kan vara svår. Detta 

dubbla budskap kan enligt författarna bidra till oro. Även Geist (2010) menar att föräldrars 

påverkan är en viktig faktor till barnens upplevelse av matematiken. Geist menar att det finns 

en koppling mellan föräldrarnas utbildningsnivå, deras inställning till matematik och vilken 

nivå av matematikoro man kan se hos deras barn. Lågutbildade föräldrar med egna aversioner 

mot matematik ser inte matematiska begrepp som en del i vardagen vilket påverkar barnens 

matematikutveckling negativt. Detta instämmer Ramirez et al. (2015) i, föräldrar med egen 

oro för matematik kan överföra denna till sina barn.      

Sammanfattning av forskningsgenomgången  

Genomgången av tidigare forskning visar att innebörden av matematikoro är komplex och att 

den hos eleverna kan yttra sig på många olika sätt. Flera olika faktorer samverkar till att oron 

uppkommer och det är ofta svårt att veta vad som är orsak till oron och vad som är en 

konsekvens av den. Orsaker och förklaringar finns att finna inom flera olika områden såsom 

undervisning, föräldrar, självbild och andra individuella faktorer. Specialläraren kan här bidra 

både till att utveckla undervisningen i klassrummet, och till att stärka elevens kunskaper och 

tilltro till sin förmåga. 

 

Teoretiska utgångspunkter    

I elevers upplevelser av skolmatematiken samverkar flera faktorer. Med avseende på detta 

kommer vi att analysera just elevernas upplevelser av matematiken genom olika 

specialpedagogiska perspektiv (Ahlberg, 2016). Enligt det kategoriska perspektivet finns 

orsaken till svårigheterna hos individen medan det relationella menar att svårigheterna uppstår 
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i mötet mellan individen, undervisningen och omgivningen (ibid). Ett tredje 

specialpedagogiskt perspektiv som kan bli aktuellt är dilemmaperspektivet som menar att vi 

har ett centralt dilemma inbyggt i vårt skolsystem, alla elever ska uppnå liknande kunskaper 

och utveckla samma förmågor samtidigt som undervisningen ska anpassas efter elevers 

olikheter (ibid). Motstridiga krav medför att lärare ställs inför omöjliga valsituationer.    

Vi kommer även att använda oss av Bronfenbrenners bioekologiska systemteori som tar fasta 

på att utvecklingen hos en individ beror på många olika faktorer och samspelet mellan dessa 

(Bronfenbrenner & Morris, 2006; Rosa & Tudge, 2013,). Brofenbrenner (ibid) menade att 

individen utvecklas i ett nära samspel med den miljö den utvecklas i, genom alla de samspel 

och de relationer den har runt sig på flera olika nivåer. Teorin går i korthet ut på att varje 

individ ingår i olika system och utvecklas olika beroende på hur systemen ser ut och påverkar 

varandra. Först och främst spelar familjen en nyckelroll som en del av ett mikrosystem där 

utveckling sker. Personliga egenskaper hos familjemedlemmarna och interaktionen mellan 

dem är ett exempel på proximala processer, vilka Bronfenbrenner menade var en viktig faktor 

för en individs utveckling. Bronfenbrenner lade stor vikt vid proximala processer och menade 

att dessa var “engines of development” (Rosa & Tudge, 2013, sid. 251). De proximala 

processerna har alltså enligt Bronfenbrenner en stor inverkan på individers utveckling. Han 

menade vidare att de personliga egenskaperna har en mycket stor påverkan på de proximala 

processerna, både hur de sker och om de överhuvudtaget uppstår och hur de inverkar på 

individens utveckling (Bronfenbrenner & Morris, 2006). De proximala processerna utvecklar, 

enligt Bronfenbrenner och Morris (2006) kompetens hos individen om de sker i gynnsamma 

miljöer men att de kan ha motsatt verkan och bidra till dysfunktion om de sker i ogynnsamma 

miljöer. De menar även att utvecklingen ökar i en positiv riktning om de sker mellan 

människor som man har positiva, starka, ömsesidiga känslomässiga relationer till, gärna 

livslånga.  ”Not only do developmentally generative features of the surroundings have greater 

impact in mores table settings, but they also function as a buffer against the disruptive 

influences of disorganizing environment”  (Bronfenbrenner & Morris, 2006, s. 815). Vilken 

kontext en individ befinner sig i har också betydelse för hur utvecklingen går och hur de olika 

systemen påverkar varandra. Bronfenbrenner menade även att tid är en viktig faktor, det kan 

till exempel vara enskilda händelser i individens liv.  

Sammanfattningsvis menade Bronfenbrenner att individer utvecklas i sociala kontexter, 

ekosystem som ständigt utvecklas och förändras eftersom systemen utgörs av de samspel, 

relationer och sammanhang individen och personerna runt den befinner sig i. Utifrån den 
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tidigare forskning vi tagit del av i bakgrunden kan orsaker till negativa attityder till matematik 

och matematikoro finnas i flera av dessa system.   

Båda dessa utgångspunkter kommer att hjälpa oss att tolka och förstå samspelet mellan olika 

faktorer som kan ha betydelse för elevers attityder till skolmatematiken.     

 

Syfte och frågeställningar   

Syftet med detta arbete är att få ökad kunskap om och fördjupad förståelse av elevers 

negativa känslor och attityder till skolmatematiken. Vår förhoppning är att vi genom att 

belysa elevers upplevelser kan bidra till ökad förståelse kring elevers attityder till matematik, 

matematikoro och dess konsekvenser. Vi vill också bidra till ökad förståelse för hur skolan, 

och vi i vår blivande yrkesroll som speciallärare ska ha möjlighet att möta dessa elever på ett 

framgångsrikt sätt.   

Utifrån detta syfte utgår vi från elevperspektivet och ställer oss följande frågeställningar:   

• Hur beskriver elever sina erfarenheter av skolmatematiken i grundskolan och i 

gymnasieskolan?    

• Vilka kritiska händelser eller situationer som har samband med 

matematikundervisning framträder då elever i gymnasieskolan berättar om sin nuvarande 

och tidigare skolgång?    

• Hur beskriver elever i gymnasieskolan sin delaktighet i matematikundervisningen och 

vilka stödåtgärder har de erfarenhet av från sin skoltid?  

 

Metod     

I denna studie vill vi få ökad kunskap om och fördjupad förståelse av elevers negativa känslor 

och attityder till skolmatematiken. Genom att ta del av de erfarenheter eleverna har med sig 

från tidigare undervisning och hur eleverna anser att dessa påverkat dem hoppas vi nå 

fördjupad förståelse för elevers attityder till matematik, matematikoro och dess 

konsekvenser.     



18 
 

Undersökningsmetod 

För att genomföra denna studie verkar den kvalitativa ansatsen rimlig (Creswell, 2018, 

Denscombe 2018, Fejes & Thornberg, 2015). Då man undersöker en social tillvaro som 

innehåller motsägelser och tvetydigheter är den kvalitativa ansatsen att föredra framför den 

kvantitativa, då den har större förutsättningar att hantera motsägelser (Denscombe, 2018). 

Den kvalitativa ansatsen ger oss även möjlighet att låta eleverna beskriva sin “livsvärld i syfte 

att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 19).  Att 

genomföra en kvalitativ studie innebär att undersöka ett fenomen eller ett begrepp på djupet, 

vilket tar tid. Omfånget och generaliserbarheten blir därför begränsad.  

Vi har använt oss av djupintervjuer för att nå kunskap om hur elever i gymnasieåldern 

uppfattar tidigare skolgång, sitt eget lärande och vad som bidragit till de känslor och attityder 

de har till ämnet matematik idag. Intervjuer var en lämplig undersökningsmetod i detta fall 

eftersom vi ville få privilegierad information, vi var intresserade av känslor, erfarenheter och 

tankar (Denscombe, 2018). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan en kvalitativ 

intervjustudie vara en lämplig metod för att kunna förstå “den levda vardagsvärlden ur den 

intervjuades eget perspektiv” (ibid s. 41). För att ha möjlighet att ta del av denna information 

krävs ett personligt möte med eleverna och ett samtal.   

I kvalitativ forskning är kvalitativa intervjuer ett lämpligt verktyg för att få syn på 

respondenternas perspektiv utifrån frågeställningarna, Vi har genomfört halvstrukturerade 

kvalitativa intervjuer utifrån en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2) som innehöll 

tänkbara frågor utifrån olika teman med utgångspunkt i frågeställningarna. Samtliga områden 

berörs i alla intervjuer, men då elevernas berättelser varit utgångspunkt i intervjuerna varierar 

det utrymme de olika temana haft i intervjuerna.   

 

Urval och begränsningar   

Studien genomfördes på en gymnasieskola där en stor andel elever läser yrkesinriktning. 

Urvalet var 15 elever i årskurs 1–3 som samtliga under sin gymnasietid gett uttryck för 

negativa känslor eller oro inför ämnet matematik. Efter godkännande från rektor påbörjades 

diskussion med skolans matematiklärare om vilka elever som kunde vara lämpliga för 

studien. Dessa elever tillfrågades om deltagande i studien, mottog missivbrev och 

informerades om de etiska aspekterna (Vetenskapsrådet, 2017; www.codex.vr.se). Av de 
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elever lärarna ansåg lämpliga för studien var en klar majoritet flickor, varför fler flickor än 

pojkar intervjuats. Totalt har 15 intervjuer genomförts, med 11 flickor och 4 

pojkar.  Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter. Alla elever hade betyg i årskurs nio, men 

vissa har tidigare under sin grundskoletid saknat betyg. Eleverna kommer till gymnasieskolan 

från ett flertal grundskolor i ett större geografiskt område och därmed får vi en variation i 

upplevelserna av tidigare skolgång. De elever som intervjuades har alla på något sätt uttryckt 

starka negativa känslor kopplade till matematik till sina undervisande matematiklärare. Flera 

elever har efter årskurs ett valt bort matematiken.   

Vi är medvetna om att vårt urval är begränsat och att det utifrån våra resultat inte är möjligt 

att dra generaliserbara slutsatser, vilket inte heller är vår avsikt. 

 

Genomförande   

Inledningsvis togs kontakt med skolans rektor för att få ett medgivande till vår studie. 

Därefter inleddes samarbete med lärare som undervisade i matematik för att undersöka om det 

på skolan fanns elever som uppfyllde studiens kriterier. Elever i årskurs 2 och 3 har möjlighet 

att välja bort ämnet matematik och på flera inriktningar har många elever inte längre 

undervisning i matematik. Då samtliga elever som deltar i studien under den 

matematikundervisning de deltagit i på gymnasieskolan uttryckt negativa känslor inför ämnet 

anser vi att de är adekvata för studien. Att hitta adekvata respondenter är viktigt enligt 

Creswell (2018) och Backman (2016). Samtliga respondenter fick i förväg ett missivbrev 

(bilaga 1) där de informerades om studiens syfte och upplägg, samt att deltagande var 

frivilligt och att de närsomhelst under intervjun har rätt att avbryta. Missivbrevet innehåller 

också en kort presentation av oss samt våra kontaktuppgifter. Då samtliga respondenter var 

över 16 år krävs inte vårdnadshavares samtycke. För att påminna om förutsättningarna inför 

intervjuerna inleddes de med en repetition av innehållet i missivbrevet och frivilligheten 

betonades. Vi informerade också om att intervjuerna kommer att spelas in. Samtliga intervjuer 

genomfördes i ett enskilt rum för att minimera störningar och yttre påverkan. Respondenterna 

befinner sig inte i beroendeställning i förhållande till oss, vi är inte deras lärare och ska inte 

sätta betyg på dem, men det faktum att vi är vuxna och lärare har säkerligen inverkat på 

resonemanget (Creswell, 2018). 
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Som forskare bör vi ha en passiv och neutral hållning under intervjuerna för att minimera 

inverkan på respondenterna, men det är inte alltid enkelt då ungdomarna delger känslomässigt 

tuffa upplevelser. Creswell (2018) menar att det är viktigt att vara lyhörd för informantens 

känslor för att få ut så mycket som möjligt, detta var en svår balansgång, vara lyhörd, utan att 

låta känslorna ta över. Arbetet med intervjuer och transkriberingar fördelades mellan oss och 

genomfördes var för sig. När intervjuer och transkriberingar var genomförda påbörjade vi 

analysen enskilt, för att sedan analysera och diskutera tillsammans. Läsning av artiklar och 

övrig litteratur har vi fördelat mellan oss. I skrivandet har båda varit delaktiga i samtliga 

avsnitt. Under hela processen med arbetet har vi hållit tät kontakt.    

 

Dataanalys   

Vi valde att göra en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer. 15 intervjuer 

genomfördes som alla transkriberades. Arbetet med intervjuer och transkriberingar gjordes 

parallellt och intensivt under en kortare period. Detta medförde att vi hade möjlighet att 

utveckla intervjutekniken då vi under transkriberingarna fick syn på saker som vi inte lagt 

märke till under intervjuerna. I transkriberingarna togs småord och pauser med, och även 

tydliga känslor. Vi ville få med vad Kvale och Brinkmann (2014) kallar det deskriptiva i 

tolkningen vilket innebär att så exakt som möjligt försöka fånga vad ungdomarna känner och 

upplever. Dessa intervjuer “ger ett priviligierat tillträde till människors upplevelse av den 

levda världen” (ibid, s. 46). Tanken med att ta med tydliga känslor i transkriberingarna var att 

vid läsning av dem i efterhand påminnas om den känslomässiga delen av elevernas 

upplevelser. Detta visade sig ha viss betydelse vid analysarbetet men inte så stor som vi trott.   

När transkriberingarna var färdiga lyssnade vi åter igenom alla intervjuer och antecknade det 

vi uppfattade som centralt i elevernas berättelser. Därefter började det ordentliga arbetet med 

att sätta sig in i transkriberingarna för att sedan göra en kvalitativ innehållsanalys 

(Denscombe, 2018). För att få en överblick gjorde vi varsin tabell med olika kategorier såsom 

lärarroll, föräldrar, läxor, prov mm. Vi jämförde sedan våra tabeller. Utifrån våra 

frågeställningar färgmarkerade vi i transkriberingarna det som kunde anses hamna under 

respektive frågeställning, vi kunde med detta identifiera olika teman under varje 

frågeställning. Vi kunde även urskilja vad som var vanligt eller mindre vanligt förekommande 

under de olika frågeställningarna. 
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Vi har under hela processen haft tät kontakt, delat våra tankar och diskuterat, utom när vi 

jobbade med tabellerna. Detta arbete ville vi göra på egen hand för att sedan kunna jämföra 

om vi lagt märke till och reflekterat över samma saker och upptäckt samma kategorier och 

teman.   

 

Kvalitativa och etiska aspekter  

I vårt arbete har vi tagit i beaktande att det vi har möjlighet att genomföra är småskaligt. 

Forskningsgenomgång har begränsats till att omfatta den forskning vi bedömt stämmer med 

problemområdet. För att öka trovärdigheten har vi tagit del av och redogjort för olika 

forskares resultat, vi har tagit del av skilda ståndpunkter och på detta sätt försökt belysa 

problemområdet från flera aspekter. Annan litteratur finns, men en begränsning har varit 

nödvändig. Den undersökning vi kommer att genomföra kommer att vara småskalig, att dra 

allmänna slutsatser utifrån den är inte möjligt. Sanning är något relativt och det vi kommer att 

komma fram till kommer inte att vara någon sanning utan resultat ur de perspektiv vi valt att 

tolka utifrån (Larsson, 2005).  

Vetenskapsrådet lägger fram fyra etiska grundkrav som forskare ska ta hänsyn till då 

undersökningar genomförs (Vetenskapsrådet 2017; www.codex.vr.se). Vi kommer att ta 

hänsyn till dessa krav i vår undersökning.    

Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om sin roll i studien, likväl som 

om studiens syfte. De ska också informeras om hur studien kommer att användas, och att de 

har möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan.    

Genom att lämna sitt samtycke till att delta i studien uppfylls nästa krav, samtyckeskravet. I 

detta krav återkommer delar av den information som respondenterna delges under 

informationskravet, det innebär också att studiens deltagare själva har möjlighet att bestämma 

om de vill delta, och när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien. Den som utför 

undersökningen får inte utöva påtryckningar på informanterna, och det får inte råda någon 

beroendeställning mellan deltagarna och den som genomför undersökningen. Om deltagarna i 

studien är minderåriga ska samtycke även inhämtas från vårdnadshavare.    

Informations- och samtyckeskraven uppfylls genom att vi lämnar ut ett missivbrev (bilaga 1). 

Här informerar vi om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att deltagarna när som 
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helst har möjlighet att avbryta studien. Missivbrevet innehåller även kontaktuppgifter till oss 

om frågor skulle uppstå. Då deltagarna är över 16 år krävs inte vårdnadshavares samtycke, 

men vi uppmanar deltagarna att informera sina vårdnadshavare om studien. Eftersom vi inte 

undervisar dessa elever anser vi inte att det föreligger någon risk att de ska uppfatta någon 

beroendeställning gentemot oss.    

Konfidentialitetskravet innebär att allt som framkommer i vår studie, och kan uppfattas som 

känslig information, omfattas av tystnadsplikt. All information måste avidentifieras så att den 

inte kan härledas till en enskild person. Detta är särskilt viktigt om informationen kan 

uppfattas som etiskt känslig, vilket området matematiksvårigheter, och matematikängslan kan 

göra. Vi tillgodoser detta krav genom att se till att inget material kommer i orätta händer, det 

finns inlåst på våra arbetsrum. I den färdiga rapporten kommer alla svar att vara 

avidentifierade så att det inte går att härleda till en viss informant.    

Det sista etiska kravet, nyttjandekravet, innebär att vi inte får lämna vidare vårt material till 

icke-vetenskapliga ändamål, vilket vi inte kommer att göra.    

 

Resultat  

Här presenteras studiens resultat utifrån studiens frågeställningar. I analysen av datamaterialet 

har det under varje frågeställning framkommit ett antal teman. Vi redovisar resultatet utifrån 

dessa teman. Vissa teman går in i varandra och finns till viss del under flera frågeställningar. 

Några teman är mer innehållsrika än andra. 

 

Elevers erfarenheter av skolmatematiken i grundskolan och i gymnasieskolan    

Fyra teman framträder tydligt då eleverna berättar om sina upplevelser av 

matematikundervisningen under grundskolan och gymnasieskolan. Det är lärarrelationer, 

meningsfullhet, undervisning samt krav och stress. Inom varje tema finns både likheter och 

variationer. Elevernas berättelser speglar hela deras skoltid, grundskolan och genom första 

kursen i matematik på gymnasiet. I de flesta berättelser framträder högstadietiden tydligt då 

eleverna berättar.  
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Lärarrelationer: I materialet återkommer många av eleverna till de relationer de haft till sina 

lärare, eller de lärare de helt saknat relation till. I stort sett har alla elever positiva erfarenheter 

av goda lärarrelationer, men det finns ett fåtal elever i materialet som under hela sin skoltid 

inte upplevt sig ha relation med någon lärare, eller som endast upplevt negativa relationer 

med sina lärare. En god relation till läraren beskrivs som värdefull, näst intill nödvändig för 

att matematiken ska bli begriplig och meningsfull. Eleverna framhåller vikten av en lärare 

som bryr sig om dem, har förståelse för svårigheter och bemöter dem respektfullt och 

intresserat, “Det är ju bra om läraren gillar att hjälpa till, gillar att försöka pusha eleverna till 

att bli positiva” (elev 1). Några elever har erfarenheter av lärare som inte tagit sig tid att 

lyssna in anledningen till att de inte arbetar utan förutsatt att det beror på lättja eller ointresse, 

när det istället beror på att undervisningen legat på fel nivå,   

“det beror mycket på hur läraren ser på eleverna. Man måste lära sig 

eleverna och veta vad dom ska ha för hjälp, och typ hur mycket hjälp och 

dom måste verkligen förstå att den här eleven gör inte den något då har den 

ju svårt för matte. Så är det ju verkligen”. (elev 6) 

Utifrån elevernas berättelser är det viktigt att läraren tar sig tid att förstå vad eleven inte 

förstår och anstränger sig att förklara på olika sätt tills eleven förstår, “Han ville att jag skulle 

förstå och det var ingen fara när jag inte förstod” (elev 7). De lärare som eleverna beskriver 

som “bra” lärare har också lyckats skapa en trygg atmosfär i klassrummet där utrymme finns 

för att ha trevligt tillsammans, att ha roligt, samtidigt som läraren är en tydlig ledare och har 

förmåga att skapa arbetsro. I materialet är lärarens bemötande det som återkommer, och som 

tycks vara det viktigaste för eleverna. 

 

Meningsfullhet: Elever i vår undersökning uttrycker känslan av att matematikundervisningen 

många gånger känts långt från verkligheten, och även om de vet att matematik är viktigt har 

de saknat mening och syfte med kunskapen, vad ska den användas till? ”jag finner ingen 

motivation till att lära mig vissa saker inom matten, som jag känner – det här kommer jag 

aldrig att ha någon användning för” (elev 2). Variation i undervisningen är en faktor som kan 

öka meningsfullheten, genomgångar varvat med eget arbete och ”roligare” aktiviteter som typ 

spel.   
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”Inte hela, inte bara genomgång, litegrann kanske, men det blir tröttsamt 

tillslut och då slutar man lyssna, så är det bara. Och sen kan man jobba i 

matteboken… jag vet inte, det ska vara lite kul också…. Spela mattespel 

ibland, för det blir väldigt tråkigt om man bara gör samma saker hela tiden”. 

(elev 7) 

Genomgångar, uppgifter och förklaringar som anknyter till elevernas vardag upplevs som 

lättare att till sig, än exempel från boken. Eleverna i undersökningen går yrkesprogram, och 

flera elever uttrycker att om uppgifterna i matematik anknutit till deras kommande yrke hade 

ämnet känts mera meningsfullt.  

”Spannmål per hektar, hur man ska så och lite sådär. Sånt där, det är ju 

roliga grejer och det är ju sånt man kommer att stöta på fram i livet”. (elev 4)  

”istället för att räkna ut arean på det här huset utan räkna ut arean på den här 

silon och den här ladugården, det blev liksom en koppling till det vi var 

intresserade av”. (elev 11) 

Gemensamt arbete, tillsammans i helklass, eller i mindre grupper uppger några elever har ökat 

delaktigheten i undervisningen och därmed även meningsfullheten. Praktiskt arbete, 

tillsammans hela klassen lyfts fram som ”enklare att förstå sig på” (elev 6). De flesta elever i 

materialet kan berätta om något tillfälle under skoltiden då matematiken känts rolig och 

meningsfull, men det finns exempel på elever som inte har erfarit detta alls. ”Inte en enda 

lektion i hela ditt liv där du tycker att matten varit rolig?”, ”Aldrig faktiskt.” (elev 9).   

Undervisning: Inom detta område är elevernas erfarenheter i stort sett samstämmiga, endast 

små variationer går att upptäcka. Elever i undersökningen ger uttryck för en undervisning som 

har gått dem förbi, och gått för fort fram. Undervisningen har av olika orsaker inte anpassats 

för att passa alla elever. Genomgångar, och mycket enskilt arbete i boken verkar enligt 

ungdomarna i undersökningen vara den typ av undervisning som förknippas med matematik. 

För några elever i materialet är de negativa känslorna för matematik endast förknippade med 

provsituationer. Dessa elever delar inte uppfattningen om att undervisningen gått för fort eller 

inte anpassats.  

”Nu har ni en lektion på er att göra tjugo uppgifter och är ni inte klara är 

det erat problem. Så nästa, imorgon börjar vi med något nytt, typ så, och 

man hann ju liksom aldrig klart.” (elev 5)  
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Under det enskilda arbetet i boken har lärarna inte alltid haft koll på vad eleverna ägnat sig åt 

och det har funnits möjligheter att smita undan och göra annat. Flera elever har, framförallt på 

högstadiet, haft outbildade matematiklärare som enligt eleverna varken haft kunskap om 

matematiken de skulle undervisa om, eller hur detta skulle ske.   

”och då fick vi en ny lärare. Jättetrevlig och grejer, men han var ju ingen 

riktigt mattelärare egentligen, han var ju målare… Han var ju väldigt lätt 

att prata bort, vi satt ju och diskuterade massa grejer.” (elev 4) 

Bristande kompetens hos lärare är vanligt förekommande i materialet. Flera elever berättar 

också om outbildade lärare som helt saknat insikt om vad de ska undervisa om, oerfarna lärare 

som inte har möjlighet att anpassa undervisningen eller fortsätta de stödåtgärder som funnits 

tidigare.  

Flera elever ger uttryck för att de önskat att undervisningen varit mer verklighetsanknuten. 

Stor del av undervisningen har utgått från innehållet i läroboken och det har varit svårt för 

eleverna att se vad kunskapen ska användas till. Då eleverna berättar om tillfällen när 

matematiken varit rolig förknippas det vid samtliga tillfällen med en lärare de haft en trygg 

och harmonisk relation med.  

 

Krav och stress: Inom detta område finner vi en stor variation i materialet. Flera elever 

utrycker att de lagt ner mycket tid på att läsa inför prov. Några elever ger utryck för stor 

provstress, då de blockerar sig fullständigt och upplever att de glömmer det de lärt sig ”Det 

blev ju oftast så att jag glömde bort, eller, helt andra frågor, så jag kom inte ihåg alls. ” (elev 

8). De elever som uppger att de upplever provstress siktar antingen på höga betyg, eller 

upplever att mycket står på spel om de inte når betyget, gymnasiebehörighet tex.   

 ”Jag har alltid varit stressad vid prov, jag har alltid velat prestera, och jag 

förväntar mig och kräver av mig själv, att jag måste ta mig genom provet, 

men det räcker inte att jag klarar det utan jag måste göra det bra.” (elev 

10) 

Mer förekommande är elever som tar ganska lätt på provsituationer. Dessa elever är 

övertygade om att de kommer att få möjlighet att komplettera provet vid senare tillfälle så att 

de når ett godkänt betyg, ”Jag gjorde det jag kunde och kunde jag det inte så lämnade jag in 
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det och så fick jag en lång rast.” (elev 4). Bland dessa finns också en variation. Elever som 

förberett sig inför provet, gjort sitt bästa men varit förvissade om att de får en andra chans om 

de misslyckas. Det förekommer även elever med bristande engagemang som inte förberett sig 

alls, utan förutsätter att skolan kommer att ordna så att de får ett betyg ändå eftersom det 

ligger i skolans intresse.  

Beträffande läxor och hemuppgifter finns också en stor variation i materialet, både kring hur 

vanligt förekommande det varit, och hur eleverna handskats med dem. Flera elever uppger att 

läxor och hemuppgifter varit kravfyllt och en källa till konflikter hemma. Uppgifterna som 

skickats med hem har ofta varit för svåra och föräldrarna har inte alltid haft kunskaper och 

förutsättningar att hjälpa till. “Å vi hade många diskussioner, vi hade konflikter” (elev 1).  

Andra elever har inte tagit uppgifterna på alltför stort allvar, några elever har gjort 

hemuppgifter under lektionstid, andra har inte gjort dem alls. ”Men det kan jag ju säga att, i 

alla fall 99 procent av läxorna jag fick, gjorde jag inte, det var inte mycket läxor jag gjorde 

alls” (elev 9).  I vår undersökning är det uteslutande flickor som beskriver att de känt sig 

stressade i matematik.   

 

Kritiska händelser och situationer som har samband med 

matematikundervisning 

Då eleverna berättar om kritiska händelser och situationer i matematikundervisningen 

framträder tre olika teman, bristande lärarrelation, lärarbyten samt elevernas eget engagemang 

och arbetsinsats.  

 

Bristande lärarrelation: Det som återkommer i elevernas berättelser är läraren och relationen 

till läraren. De flesta elever har erfarenheter av både positiva och negativa relationer till sina 

lärare, men undantag finns,   

”Alltså, jag har väl aldrig haft någon, alltså det är väl bara nu på X jag 

har börjat ha en bra relation med lärarna, jag har aldrig haft någon bra 

relation med lärarna… annars….”. (elev 9)   
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Då relationen är respektfull och trygg fungerar undervisningen oftast, men då denna relation 

brister uppstår en kritisk situation i undervisningen, som i många fall leder till att eleverna 

”ger upp”. Då eleverna berättar om lärare de haft en bristande relation till, och som de 

upplever sig orättvist behandlade av blir deras känslor tydliga, de berättar upprört och 

kraftfullt om situationer som satt tydliga avtryck. “Alla andra fick hjälp men, hon hjälpte inte 

mig, men hon hoppade alltid över mig” (elev 13).  De kritiska situationer som lett till att 

elever gett upp matematiken har ofta startat med en upplevelse av att läraren inte har brytt sig 

om ifall de förstår eller inte. Eleverna utrycker en maktlöshet. Några elever upplever även att 

deras lärare fått dem att känna sig dumma och att det då känns som om det inte är någon idé:  

 “Jamen hur kan du inte förstå, vi har gått igenom 20 gånger, hur kan du 

inte förstå? Och då blir jag såhär, jaha, och varför ska jag försöka förstå 

om du ändå står där och säger till mig att jag inte förstår?” (elev 7) 

Då relationen med läraren fungerar har eleverna ofta överseende både med att undervisningen 

är mindre rolig, och att läraren har bristande kompentens eller erfarenhet.   

 

Lärarbyten och lärarkompetens: Ett flertal av eleverna i undersökningen har upplevt att 

lärarbyten komplicerat lärandet. Byten har varit kritiska ur flera aspekter, dels har en 

fungerande relation försvunnit, dels har de varit tvingade att anpassa sig till den nya lärarens 

sätt att undervisa. Då lärarbyten återkommer som något negativt i materialet är det tydligt att 

detta haft stor betydelse för eleverna i studien. Eleverna uttrycker i många fall förståelse för 

lärare som själva valt att sluta, men då det varit andra, mer organisatoriska anledningar till 

byten har eleverna varit mindre överseende. ”Sen slutade hon där på vår skola då och så 

skulle hon skaffa ett närmare jobb för det var väl inte så kul att pendla till X från Y liksom.” 

(elev 1). ”Så då byggde vi en ny skola, som vi fick börja i då i åttan, och då fick vi en massa 

nya lärare och jag kände bara att det här kommer aldrig att gå för jag har ju såna problem med 

nya lärare.”. (elev 6)  

 

Bristande eget engagemang: I vår studie är det många av eleverna som själva anger att de inte 

varit så engagerade i sitt matematiklärande, vilket de i vissa fall ger uttryck för att de i 

efterhand ångrar. De har saknat den egna inre motorn och de har varit beroende av läraren för 
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lust och motivation. Läraren har haft en viktig roll för att motivera och peppa, och elever 

uttrycker önskemål om att lärarna kunde motiverat dem mer, och kanske tidigare under 

skolgången.   

“Ja egentligen borde man ha tagit tag i det direkt, när man är liten, liksom 

så man kan ändra tänket. Sen efter några år då sitter det ju fast liksom”.  

(elev 15) 

Elever som helt enkelt inte tyckt om matematik, eller skolan överhuvudtaget, och därför inte 

lagt ner tillräckligt med kraft och energi finns. “Nej, det är inget svårt, bara tråkigt.” (elev 12). 

Elever som fuskat sig genom grundskolan, och hela tiden gjort så lite som möjligt 

förekommer. Berättelser om hög frånvaro och skolk finns i vårt material, liksom elever som i 

efterhand tycker att de klarat sig bra trots sitt bristande engagemang.   

“Nej, jag ångrar mig inte... inte nu när jag klarade mig för jag har ju haft så 

kul liksom, upplevt mycket, så då har det ju varit värt det, typ”. (elev 15)  

Men som en motvikt till detta förekommer även elever som haft ett stort eget engagemang, 

och som trots bristfälliga stödinsatser från skolans sida lyckas nå gymnasiebehörighet.  

”Och mitt mål var ju liksom att kunna komma hit för jag ville ju satsa 

på att försöka komma till ett ridgymnasium. Ö, och då blir det ju, då 

försökte jag verkligen fokusera i skolan, även fast det inte var det 

lättaste. Jag ville ju verkligen nå mitt mål… och då ville jag verkligen, 

så då satsade jag stenhårt, gjorde jag…”. (elev 13) 

Då den egna motorn saknats har läraren haft en viktig roll som inspiratör. Elever berättar om 

lärare som lyckats öka deras motivation och förståelse, hjälpa dem att få och behålla sina 

betyg. När de fått en annan lärare har svårigheterna, och de negativa känslorna återkommit. 

Hos de fyra pojkar som deltog i undersökningen märker vi en lite annan attityd utåt än hos 

majoriteten av flickorna. Pojkarna berättar att de sänt ut signaler om att de egentligen inte bryr 

sig, vilket kan vara ett sätt att visa sin matematikoro. 
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Elevers upplevelser av delaktighet och stödåtgärder  

I materialet kan vi urskilja tre olika teman då eleverna berättar om sin delaktighet i 

matematikundervisningen och vilka stödåtgärder de varit delaktiga i. Mindre 

undervisningsgrupper har, liksom enskild undervisning förekommit. Då eleverna berättar om 

sin egen delaktighet i undervisningen kan vi urskilja ett tema som vi valt att kalla mental 

närvaro.  

 

Mindre undervisningsgrupp: Den i särklass vanligaste stödåtgärden som eleverna i studien 

tagit del av har varit mindre undervisningsgrupper. Dessa har främst förekommit på 

högstadiet och har varit av mer eller mindre permanent karaktär. I vissa fall har eleverna fått 

undervisning i mindre grupp under ett helt läsår, andra under en kort period för att säkra sitt 

betyg. Genomgående uppger de elever som har erfarenhet av undervisning i mindre grupp att 

det beror på om skolan har resurser eller ej om det funnits mindre grupper. Elevernas 

uppfattning är att det inte funnits plats i de mindre grupperna till alla elever som 

behöver.  “Jag skulle ju ha hamnat i specialgrupp för vi som hade F då, men det fanns ingen 

plats så jag fick vara kvar i den vanliga” (elev 8). Då eleverna delger oss sina erfarenheter av 

undervisning i mindre grupp är de ambivalenta. Det har funnits fördelar med att vara i det lilla 

sammanhanget, det har varit lättare att koncentrera sig, funnits mer tid för läraren att se varje 

elev och större möjlighet att få hjälp. De berättar om en gemenskap och delaktighet i den lilla 

gruppen, samtidigt som de upplever att de saknat delaktigheten i den stora gruppen och sina 

klasskompisar. I vissa fall anger även elever att de upplevt att de inte fått med sig lika mycket 

kunskaper som de elever som varit i den ordinarie undervisningen. 

“Det var inte så mycket räkna, så när mina klasskamrater satt med svårare 

bok så satt jag med en lättare och då missade jag det där lite svårare som 

de gjorde” ….“och helt plötsligt fick jag en bok med det jag skulle ha lärt 

mig året innan, men det hade jag ju inte lärt mig”. (elev 3) 

En annan form av grupperingar som återfinns i materialet är nivågrupperingar, både utifrån 

elever som har svårigheter och elever som arbetar i snabbare takt.   

Sammanfattningsvis ser eleverna i undersökningen fler fördelar än nackdelar med mindre 

undervisningsgrupper, men även här kommer läraren och relationen till läraren in. Lärarens 

bemötande och kompetens är avgörande för om undervisningen når fram till eleven eller inte, 
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även i den mindre gruppen. En elev i behov av stöd berättar om en positiv upplevelse av att 

vara i en ”snabb” grupp tack vare att läraren i denna grupp var kompetent att möta eleven på 

elevens nivå, trots att den inte var på samma nivå som övriga gruppen.   

 

Enskild undervisning: En mer sparsamt förekommande stödåtgärd i materialet är att eleverna 

fått enskild undervisning i perioder, även om flera av dem nämner att de skulle önskat detta 

vid vissa tillfällen. Några elever ger uttryck för att de kanske inte i första hand skulle behövt 

en speciallärare utan haft större behov av en vuxen som en sorts coach, någon att känna sig 

trygg med och kunna få hjälp att planera “typ någon man kan lita på.....som kan hjälpa en 

igenom alla ämnen” (elev 13). Under tidiga skolår har det enskilda stödet varit tillsammans 

med special- eller resurslärare, under korta eller längre perioder. Kvaliteten på den enskilda 

undervisningen har varierat. Under senare skolår har det även förekommit att eleverna fått 

stöd av ordinarie matematiklärare under håltimmar för att arbeta ikapp, eller för att kunna nå 

betyg för att kunna söka till gymnasiet.  

“Jamen i skolan då var det ju bara så här privatlektioner typ, alltså jag 

hade en lärare för mig själv....då var jag tvungen att göra det typ, jag hade 

ju en som satt och pickade mig i ryggen”. (elev 15)  

 

 

Mental närvaro: Då eleverna berättar om sin delaktighet i undervisningen kan vi urskilja det 

tema som vi kallar mental närvaro, och som kanske främst kännetecknas av frånvaron av 

mental närvaro. Detta yttrar sig på olika sätt hos eleverna, som även härleder den mentala 

frånvaron till olika orsaker.  

“Speciellt när jag är inne i några tankar redan, då kan jag se ut som, nej 

jag vill inte ha hjälp, men sedan som svar på frågan om läraren ändå ska 

försöka säger “Ja-absolut! För annars tar jag aldrig tag i det liksom”. (elev 

14) 

Flera elever beskriver att de önskar att läraren inte ska låta sig luras av att de intar en 

avvisande attityd. Eleverna vill att läraren ska vara på dem och peppa och försöka, även om 

de inte ber om hjälp, lärare bör ha en förmåga att läsa tankar. Några elever har under 
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högstadiet haft hög frånvaro. När de sedan återgått till undervisningen har de missat delar 

vilket medfört att de inte kunnat tillgodogöra sig undervisningen. Andra elever upplever att de 

inte fått den hjälp de behöver från läraren, eller helt enkelt inte tyckt om ämnet matematik och 

därför valt att göra andra saker under lektionerna, prata med kompisar, spela spel på iPad eller 

telefon.  

 

Resultatsammanfattning  

I materialet kan vi utifrån våra frågeställningar urskilja olika teman och som vi tidigare nämnt 

finns ett gemensamt drag i flera av dem, relationen till läraren. Läraren och den relation 

eleven har till läraren har satt starka spår hos eleverna och påverkat dem, både när relationen 

varit stark, och då den varit bristfällig. Detta kan vi se i samtliga frågeställningar. Då elever i 

vår studie upplevt matematiken som rolig, har det förknippats med en lärare de haft en trygg 

och harmonisk relation med. En engagerad lärare har lyckats väcka intresse hos omotiverade 

elever och skapat förtroendefulla relationer till elever som känner osäkerhet. De kritiska 

händelser som framkommer handlar om att eleverna känt en maktlöshet när de upplevt att 

läraren inte bryr sig om att de förstår, eller då en lärare de haft en förtroendefull relation till 

försvinner. Även i elevernas beskrivningar av sin delaktighet och de stödåtgärder de tagit del 

av återkommer lärarrelationen. Eleverna har varit delaktiga och motiverade då relationen med 

läraren varit präglad av ömsesidig respekt, både i klassrummet och i mindre 

undervisningsgrupper. 

I elevernas berättelser om sitt eget engagemang och sin motivation inför lärandet upptäcker vi 

en variation. Några elever har arbetat hårt och försökt, andra har gett upp eller valt att inte 

anstränga sig. Men även under detta tema återkommer relationen till läraren, en engagerad 

och positiv lärare har i många fall lyckats öka motivationen även hos omotiverade elever. 

 

Diskussion  

I denna del diskuterar vi vårt arbete. I första avsnittet kopplar vi vårt val av metod till 

metodansatsen. I avsnittet resultatdiskussion relaterar vi studiens resultat utifrån 

frågeställningarna till tidigare forskning. Därefter följer en teoridiskussion där resultatet 

relateras till de teoretiska utgångspunkterna.  
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Metoddiskussion  

Utifrån syftet ansåg vi att en kvalitativ metod passade. Vi var intresserade av en fördjupad 

förståelse av elevers erfarenheter och upplevelser av matematikundervisningen.   

Innan arbetet var vi oroliga för att det skulle vara svårt att få kontakt med lämpliga 

respondenter, men när vi pratade med undervisande matematiklärare hade de många elever 

som de bedömde skulle passa in i vår undersökning. Kontakten med eleverna fungerade bra. 

Det var inte svårt att få eleverna att ställa upp på intervjuer. I vissa fall fick intervjuerna bokas 

om på grund av sjukdom, men nya tillfällen gick att hitta. Under en intervju avbröt vi 

inspelningen, men fortsatte samtala då eleven delgav starkt känslomässiga upplevelser som 

inte hade relevans för studien. Den första delen av intervjun hade relevans och kunde 

användas.  

För att kunna få relevanta data är det viktigt att från början hitta respondenter som passar in i 

studiens syfte och kan ge relevanta data (Creswell, 2018). Vi anser att vi fick ett bra urval. I 

respondenternas berättelser kunde vi urskilja både likheter och variationer, vilket var vad vi 

förväntade oss då eleverna hade olika bakgrund. Detta anser vi ger vår studie hög validitet. I 

resultatet finns samtliga elevers röster representerade, dels genom citat eller i löpande text. 

Citaten är inte jämnt fördelade vilket beror på att vi valt de mest lämpade citaten.  

Under intervjuerna använde vi oss av en semistrukturerad intervjuguide kopplad till studiens 

frågeställningar. Intervjuguiden var indelad i teman som inleddes med öppna frågor, och 

sedan tänkbara följdfrågor. Syftet var dels att få respondenterna att berätta fritt, men även att 

få svar på våra frågeställningar. Detta medförde att intervjuerna blev relativt olika, men vi 

fick ändå fram svar inom de områden vi ville. Under transkriberingarna och analysen blev vi 

medvetna om skillnader mellan intervjuerna. Till viss del kan detta varit en följd av de öppna 

frågorna, men det kan även bero på att eleverna hade så skilda erfarenheter. Att vi blev 

medvetna om skillnaderna medförde också att vi kunde analysera detta och komplettera de 

senare intervjuerna med fler följdfrågor.  

Vi anser att vår studie är trovärdig. Men då vi genomfört ett begränsat antal intervjuer anser vi 

inte att resultatet är generaliserbart. Vi har följt Vetenskapsrådets etiska principer och inga 

etiska dilemman har förekommit.   
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Resultatdiskussion  

I följande avsnitt diskuteras resultaten av studiens frågeställningar i relation till tidigare 

forskning. Syftet med studien var att få ökad kunskap om och fördjupad förståelse av elevers 

negativa känslor och attityder till skolmatematiken. Vi har utgått från våra frågeställningar, 

Hur beskriver några elever sina erfarenheter av skolmatematiken i grundskolan och i 

gymnasiet?  Vilka kritiska händelser eller situationer som har samband med 

matematikundervisning framkommer hos elever i gymnasieskolan? Hur beskriver några 

elever i gymnasieskolan sin delaktighet i matematikundervisningen och vilka stödåtgärder har 

de erfarenhet av från sin skoltid? Vi har genomfört en kvalitativ studie i form av 

semistrukturerade intervjuer med 15 gymnasieelever som uttryckt negativa känslor inför 

ämnet matematik. Resultatet visar att många faktorer bidragit till känslornas uppkomst, men 

den starkaste faktorn är utan tvekan relationen eleverna haft, eller saknat, med sina 

matematiklärare. 

 

Elevers erfarenheter av skolmatematiken  

Utifrån de olika teman som framträder i materialet, lärarrelationer, meningsfullhet, 

undervisning samt krav och stress diskuteras resultatet nedan med koppling till tidigare 

forskningsgenomgång. Vissa teman går in i varandra, vi har valt att behandla dessa i samma 

avsnitt.  

 

Lärarrelation, undervisning och meningsfullhet:  Då vi analyserar materialet når vi insikten 

av hur viktig lärarrelationen är för elever som upplever en oro, eller har svårigheter av andra 

slag. Samtliga elever i materialet kan berätta om lärare som satt spår, även då eleverna inte 

upplever sig haft en relation till läraren har de tydliga minnen från den undervisning läraren 

bedrivit. De lärare som lyckats etablera relationer har också lyckats ge eleverna en 

meningsfull undervisning. Då eleverna haft förtroende för läraren och känt sig respektfullt 

bemötta har de utan undantag haft större överseende med fel och brister både på undervisning 

och läraren som person. I forskningen finner vi belägg för detta. Ashcraft och Krause (2007) 

menar att lärares undervisningsstil påverkar elevers attityd till ämnet, och att lärare som visar 

missnöje med felaktiga svar lägger skuld på eleven, som till följd av detta kan utveckla en oro 
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inför ämnet. Detta finner vi stöd för i vårt material. När elever beskriver tillfällen då de vågat 

blotta sin okunskap inför en lärare är det uteslutande inför lärare som de upplever bemött dem 

med lugn, intresse, respekt och vänlighet. Lapointe et al. (2005) menar att relationen till 

läraren är extra viktig för elever i svårigheter. Då Lunde (2011) diskuterar begreppet 

matematiksvårigheter härleder han detta till fyra olika områden, varav tre handlar om yttre 

faktorer som berör undervisning och relationer. Sjöberg (2006) och Ljungblad (2016) har i 

sina studier visat på den oerhörda vikt lärarrelationen har då eleven av olika anledningar är 

extra känslig eller sårbar. De elever som deltog i vår studie upplevde inte fullt ut att de hade 

svårigheter med matematiken, men alla hade ett känslomässigt laddat förhållande till den, 

vilket kan vara orsakat av, eller leda till matematiksvårigheter.  

 

Krav och stress: I materialet finner vi elever som upplevt stress i olika situationer, stress inför 

prov eller uppgifter de upplevt att de inte bemästrar. Flera elever berättar om konflikter med 

föräldrar som ställer för höga krav, krav som bidrar till en ohälsosam stress hos eleverna, men 

även föräldrar som inte ställt några krav alls vilket också bidragit till att eleverna slutat 

anstränga sig. Detta finner vi stöd för hos Soni och Kumari (2015) som menar att föräldrar 

ska engagera sig i sina barns lärande, men lagom och på rätt sätt. Ytterligare en aspekt som 

framkommer då eleverna berättar om krav från föräldrar är att de flesta föräldrar kunnat 

hjälpa till under de tidiga skolåren, men senare har de inte haft kunskapen som varit 

nödvändig. Både Geist (2010) och Soni och Kumari (2015) menar att både föräldrars förmåga 

och inställning påverkar barnens intresse och inställning. Av de fyra pojkar vi intervjuade var 

det ingen som uttryckte att de känt sig stressade i matematik. Men då vår studie är småskalig, 

och antalet intervjuade pojkar litet har vi inga möjligheter att dra några slutsatser utifrån detta. 

 

Kritiska händelser  

Utifrån de teman som framträder i materialet, bristande lärarrelation, lärarbyten och 

lärarkompetens samt bristande eget engagemang diskuteras resultatet nedan med koppling till 

tidigare forskningsgenomgång.  
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Bristande lärarkompetens och lärarrelation samt lärarbyten:  I vår studie är lärarbyten något 

som många av eleverna återkommer till och i många fall har detta varit väldigt jobbigt. Lärare 

fungerar och gör på olika sätt och eleverna berättar att det tar tid innan de känner sig trygga 

med en ny lärare och att de behöver veta hur den nya läraren fungerar. För elever med 

negativa upplevelser av ämnet matematik är kontinuitet och stabilitet viktigt, och den trygga 

och tillitsfulla relationen till läraren tar tid att bygga upp vilket medfört en ökad sårbarhet för 

byten (Lapointe et al., 2005). Lunde (2011) menar att det didaktiska kontraktet, beroende på 

hur det ser ut, kan bidra till att skapa ångest hos eleverna. Hos våra elever blir det tydligt att 

de behöver känna sig trygga och veta var de har läraren, få ett förtroende, innan de är redo att 

blotta sina kunskaper, eller avsaknad av dem, inför sin lärare. Eleverna berättar om lärare som 

inte lyckats få till en klassrumsmiljö där de upplever att de duger och där det är accepterat att 

inte kunna vilket för flera inneburit att de suttit tysta, utåt sett verkat omotiverade eller till om 

med utåtagerande då de inte haft andra strategier att ta till. Även Boaler (2016) menar att man 

som lärare har en viktig del i att få till en klassrumsmiljö där både lärare och elever bemöter 

varandra med ömsesidig respekt och om detta inte lyckas kan bidra till att elever utvecklar 

matematikoro eller negativa känslor inför ämnet.  

 

Eget engagemang: Egen motivation, en egen inre drivkraft är viktigt för att komma framåt, 

även i matematik. Elever i vår undersökning berättar om att de haft, eller har, svårt att 

motivera sig och att de behöver en stöttande lärare för att hitta motivationen. Några blir 

motiverade av att inte förstå och drivs av viljan att lära mer, men för de flesta elever i vår 

undersökning är det inte så. Motivation verkar för dem bero på att de upplever att lärandet går 

lätt, att de förstår och det ganska snabbt. Flera elever i materialet uttrycker att det är roligt när 

man förstår. Kanske hänger det ihop med tidigare misslyckanden, och hur man lärt sig att 

tackla tidigare motgångar. Både Ramirez et al. (2013) och Ashcraft et al. (2007) kopplar 

matematikoro till en ökad oro för misslyckanden. Ahmed et al. (2012) kopplar negativa 

erfarenheter till negativ självuppfattning, kan dessa elevers låga uppfattning om sig själva och 

bristande engagemang bero på tidigare misslyckanden? Enligt oss kan det mycket väl vara så. 

Lapointe et al. (2005) menar att elever som har svårigheter i matematik har ett stort behov av 

att ha en vänlig och förstående lärare som kan hjälpa till med motivationen vilket vi tydligt 

märker är fallet hos de flesta av eleverna i vår studie. I vår studie märker vi också att pojkarna 
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har en starkare inställning av bristande eget engagemang och motivation, detta kan vara ett 

sätt att dölja en osäkerhet, eller minska risken för misslyckanden. 

 

Elevers upplevelser av delaktighet  

Utifrån de teman som framträder i materialet, mindre undervisningsgrupp, enskild 

undervisning och mental närvaro diskuteras resultaten nedan med koppling till tidigare 

forskningsgenomgång.  

 

Mindre undervisningsgrupper och enskild undervisning: I vårt material delger flera elever oss 

berättelser om hur de under sin skoltid fått ta del av enskild undervisning eller undervisning i 

mindre grupper. Eleverna är lite ambivalenta till detta. Några elever har upplevt en större 

delaktighet i den mindre gruppen. Andra anser att de förvisso haft större behållning av 

undervisningen i den lilla gruppen men saknat tillhörigheten till den vanliga klassen vilket 

medfört att de inte velat fortsätta undervisningen i den mindre gruppen. Flera elever uppger 

också att de hade önskat mer undervisning i mindre grupp, men att skolan saknade resurser till 

detta. I forskningen finns vissa belägg för att enskild undervisning, eller undervisning i 

mindre grupp kan förebygga matematiksvårigheter, som kan leda till matematikoro. Dowker 

(2009) beskriver ett tidigt, riktat interventionsprogram som kan förebygga missuppfattningar. 

Några elever i vår studie upplever att matematiken varit svår. Dessa elever hade kanske varit 

gynnade av att få ta del av tidiga riktade åtgärder. Fuchs et al. (2008) beskriver ett annat 

program som kombinerar undervisning i mindre grupp med klassundervisning, även detta 

utprovat under tidiga skolår. För elever som upplever en oro inför matematiken borde det vara 

en fördel att få pröva sina tankar och idéer i ett mindre sammanhang. Båda dessa program 

riktar sig mot de tidiga skolåren, motsvarande vårt lågstadium. Eleverna i vår studie beskriver 

dock inte att de fått ta del av åtgärder under sina tidiga skolår. Åtgärderna har i de flesta fall 

kommit under högstadiet för att se till att de får sin behörighet till gymnasiet men risken är att 

det är lite för sent.  
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Mental närvaro: I vår studie anger många av eleverna att de känt sig dåliga i matematik. I 

flera fall har detta lett till att de blivit sittande passiva eller till och med flytt från undervisning 

och inte haft kraft och ork att själva ta sig ur sin situation. Dessa elever anger att de behöver 

hjälp av en trygg vuxen som genom ett avväpnande och förtroendeingivande sätt bygger en 

relation och lotsar dem vidare, i vissa fall nästan “tvingar” dem. I de fall det inte funnits en 

sådan vuxen har det lett till att eleverna tappat fokus på undervisningen, eller uteblivit från 

lektioner. Även Sjöberg (2006) såg i sin undersökning hur viktig en förtroendefull relation 

mellan elev och lärare är för motivation och en positiv utveckling hos eleven. När vi 

tillsammans med undervisande lärare diskuterade vilka elever som skulle vara lämpliga att 

delta i vår studie var det en majoritet av flickor som kom upp. Ashcraft et al. (2007) menar att 

flickor verkar vara överrepresenterade när det gäller handlar om matematikoro, detta stöds 

även i Pisarapporten från 2015 (Skolverket, 2016a) och tycks även vara fallet på den skola där 

vår studie gjordes.  

I forskningsgenomgången diskuterar flera forskare arbetsminnets betydelse för utvecklande 

av matematikoro. Detta är inget vi tydligt kan urskilja i vår studie, men det kan bero på att 

eleverna inte uppfattar kopplingen. Enligt Nyroos et al. (2015) och Ashcraft et al. (2007) 

påverkas arbetsminnet extra mycket av känslotillstånd och kan fungera bristfälligt då det är 

upptaget av oro, kan detta bidra till frånvaron av mental närvaro?  

 

Teoridiskussion   

I följande avsnitt kopplar vi vår studies resultat till de teoretiska utgångspunkter vi valt. Vi har 

valt att stöd av följande tre specialpedagogiska perspektiv, kategoriskt, relationellt och 

dilemmaperspektiv samt Bronfenbrenners bioekologiska perspektiv som ett sätt att förstå 

resultatet. 

Sett ur det kategoriska perspektivet finns orsaken till svårigheterna att finna hos individen. I 

vår studie ser vi att det är få elever som verkar haft specifika inlärningssvårigheter. De 

personliga egenskaper som kan kopplas till flera av eleverna är snarare en avsaknad av egen 

motivation och inre drivkraft. I vår studie är relationen mellan eleverna och deras lärare något 

som återkommer i alla intervjuer. Detta kan ses ur det relationella perspektivet. Att de 

negativa känslorna kan få en förklaring ur det relationella blir även tydligt då de alla, med ett 

undantag, haft tillfällen under sina år i grundskolan när de tyckt att det fungerat väl. Dessa 
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situationer är enligt studiens elever de tillfällen då de känt trygghet i sina grupper, med 

kamrater och haft en trygg relation med sin lärare.   

I vårt skolsystem har vi ett centralt dilemma inbyggt, alla elever ska uppnå liknande 

kunskaper och utveckla samma förmågor på samma tid. Ur elevernas berättelser är det lätt att 

sätta sig in i hur de många gånger har upplevt undervisningen och känslan av att lärarna inte 

haft tid för dem, de har inte haft en chans att förstå och bli motiverade. Ur ett lärarperspektiv 

är det lätt att förstå att detta innebär stora dilemman, och alltså kan ses ur ett 

dilemmaperspektiv, hur ska jag som lärare lägga upp min undervisning så att den är anpassad 

efter varje individ då alla elever ska nå samma mål samtidigt som eleverna är unika individer 

med olikheter och olika förutsättningar?  

Förutom dessa specialpedagogiska perspektiv ser vi att det finns kopplingar till 

Bronfenbrenners bioekologiska perspektiv. Även sett ur Bronfenbrenners bioekologiska 

modell är relationen en viktig del. Bronfenbrenner menade att utvecklingen sker i en positiv 

riktning om den sker i samspel med människor som man har positiva känslomässiga relationer 

till. Detta är något alla elever vi intervjuat på något sätt lyft fram: vikten av en lärare som 

bekräftar mig, både som person och elev, ser vad jag behöver och pushar, peppar, sätter 

gränser och viktigast av allt, ger mig trygghet och får mig att känna att vi gör detta 

tillsammans.  

Flertalet av våra informanter har gemensamt att de starka negativa känslorna kom under 

högstadiet eller slutet av mellanstadiet. Bronfenbrenner menade att tiden är en av faktorerna 

med betydelse för individens utveckling och kanske är det så att den tid då man går från att 

vara barn till tonåring är extra känslig och att detta kan vara en av faktorerna till att de 

negativa känslorna kommer då. Vidare menade Bronfenbrenner att de system man ingår i har 

en stor inverkan på de proximala processer som uppstår och den individ man utvecklas till. 

Många av dessa elever berättar om familjer som har brytt sig om sina barns skolgång men i 

flera fall har föräldrarna haft svårigheter att hjälpa till eller så har barnen få ta eget ansvar. I 

några fall tycks vårdnadshavare inte varit särskilt insatta i hur skolan ser ut eller vad man kan 

förvänta sig för stöd från skolan om barnet skulle behöva. Vårdnadshavare har varit nöjda 

med att det ”flyter på hyfsat”. Flera elever berättar att de aldrig pratat om skolan och 

skolarbete hemma, vilket troligen påverkar de proximala processerna. 
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Avslutande reflektioner och slutsatser  

Studiens resultat visar att negativa känslor till matematik och matematikoro kan uttryckas på 

många olika sätt, och flera olika faktorer har samverkat till att känslorna uppkommit. I många 

fall är det svårt att avgöra vad som bidragit till att känslorna uppkommit, och vad som är en 

följd av de negativa känslorna. Vi delade in de olika faktorerna i teman, men den faktor som 

ständigt återkom var vikten av en god relation till läraren. Vi överraskades av hur starkt 

eleverna i vår studie uttryckte sig kring lärarens roll och vi hade inte kunnat ana att relationen 

till läraren var så betydelsefull för att eleverna skulle känna motivation och lust till ämnet. Här 

ser vi en möjlighet för specialläraren att fylla en funktion. Dels som ytterligare en lärare att 

etablera en positiv relation till, men specialläraren har också möjlighet att samarbeta med den 

ordinarie matematikläraren för att tillsammans utveckla undervisningen så att den möter alla 

elevers behov. Då eleverna haft en god kontakt med sina lärare och känt sig respekterade av 

dem har de haft överseende med både brister i undervisning och i lärarens matematiska 

kompetens. I vår studie var flickorna i klar majoritet, endast 4 pojkar deltog. Detta var inget vi 

planerade från början, inte heller var vårt syfte att studera eventuella skillnader eller likheter 

mellan pojkar och flickor. Det vi såg var att de negativa känslorna uttrycktes hos på ett något 

annat sätt hos pojkarna än hos flertalet av flickorna. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke även 

om vårt arbete är för litet för att dra några slutsatser under varje kategori gällande skillnader 

mellan pojkar och flickor. 

Naturligtvis finns elever som av olika orsaker har svårigheter med matematik och behöver en 

anpassad undervisning, men de flesta elever som deltagit i vår studie har egentligen inte haft 

stora svårigheter i matematik. Det har i de flesta fall handlat om en undervisning som inte 

anpassats till deras förutsättningar. Vi tar med oss att vi har världens viktigaste yrke och att vi 

har allt att vinna på att satsa tid och kraft på att bygga hållbara relationer och vi kan bara hålla 

med Ljungblad- ”lärare gör skillnad!” (Ljungblad, 2016, sid. 253)  

 

Behov av vidare forskning  

Under arbetets gång är det många frågor som dyker upp och faktorer som vi inte tänkt mycket 

på tidigare under vårt yrkesliv. Flera av dessa skulle vara intressanta att undersöka vidare.   

Något som slår oss är orättvisorna som uppstår i skolan med tanke på hur olika förutsättningar 

eleverna har att få hjälp av sina föräldrar eller andra närstående. Det skulle vara intressant att 



40 
 

undersöka vilka läxor som verkligen ger ett ökat lärande. Några av eleverna i undersökningen 

gav kloka synpunkter kring hur läxor bör vara utformade för att fungera bra även då man inte 

kan få hjälp hemma. Många skolor anordnar idag olika typer av läxhjälp och lovskolor för att 

stötta elever som av olika orsaker inte når kunskapskraven, eller har möjlighet att få stöttning 

hemma. Att närmare undersöka den effekt dessa har skulle också vara intressant.  

I materialet finns elever som berättar att deras föräldrar inte har kunnat hjälpa till med 

matematik då de bara kan den “gamla matematiken” i samband med detta får vi känslan av att 

det framförallt handlar om den tidiga matematiken, två elever nämner till exempel liggande 

stolen. Kan det handla om att eleverna fastnat i metoder och hur man ska göra istället för 

förståelsen i vad det är man gör? Vad innebär det för elever att kunna matematik skulle också 

vara väldigt intressant att undersöka vidare.  

Otaliga gånger har man som lärare i matematik hört att eleverna säger att de kunde allt innan 

men har glömt det när de kommer och ska skriva ett prov. Kan det finnas andra faktorer 

bakom detta förutom att faktiskt lida av “provångest”? Som lärare är det svårt att veta vad 

som är vad. Ibland försvinner kunskap på grund av oro och nervositet i samband med prov 

men andra gånger kan det handla om att elever utan att vara medvetna om det själva inte äger 

kunskapen och alltså inte kan använda sig av det när det handlar om att se nya samband eller 

situationer. Här finns det spännande saker att titta närmare på. Utbildningen till speciallärare i 

matematik är relativt ny, och det finns inte många speciallärare med inriktning mot 

matematikutveckling ute i skolorna. Att fokusera på vad en speciallärare med inriktning mot 

matematikutveckling har att tillföra undervisningen på individ- grupp- och skolnivå skulle 

vara spännande.  

Flera av våra elever uttrycker att de gärna skulle haft tillgång till undervisning i mindre grupp 

eller till och med individuell undervisning. Hur skulle denna se ut för att ha så gynnsam effekt 

som möjligt på elevers lärande? Det skulle vara intressant att undersöka vidare. Forskning 

pekar på att man lär bäst tillsammans med andra men kanske inte om klyftan är för stor, 

eller?  

Då den viktigaste faktorn för eleverna i vår studie är läraren, lärarens bemötande, 

engagemang och förhållningssätt skulle det vara oerhört spännande att närmare studera de 

lärare eleverna anser vara ”bra”. Vad är det dessa lärare gör med sin undervisning som leder 

till att eleverna tar till sig undervisningen bättre, känner sig stärkta och lär sig mer? Här är ett 
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forskningsområde som skulle kunna påverka matematikundervisningen för många elever i 

framtiden.   

Det finns alltså många saker som vi funnit och som vi tycker är viktiga. Vi hoppas att någon 

blir intresserad av att undersöka detta vidare för att få en ökad förståelse så att vi tillsammans 

kan hjälpa ännu fler elever att upptäcka glädjen det innebär att lyckas i matematik.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

 
 

Angående intervju gällande elevers negativa upplevelser av matematikämnet 

 

Hej! 

Vi är två lärare som läser sista terminen vid speciallärarutbildningen, inriktning mot 

matematik vid Mälardalens högskola. Vi genomför denna undersökning som en del i vårt 

examensarbete. Vi avser att genomföra en studie om elevers känslomässiga attityder till 

ämnet matematik. I arbetet ingår att genomföra en undersökning som ska ligga till grund för 

vårt arbete. 

Vi vill med detta arbete få en förståelse kring hur negativa attityder i matematik uppkommer 

och en större förståelse för hur skolan kan hjälpa elever, som av olika anledningar upplever 

negativa känslor i matematik, vidare inom ämnet. 

Vi hoppas att du kan tänka dig att ställa upp på en intervju med oss. Intervjun sker enskilt och 

beräknas ta mellan 30-60 min. Samtalet kommer att spelas in, det behandlas anonymt och 

raderas så fort arbetet är avslutat. Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas så fort du önskar. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer bara att användas till 

vårt examensarbete och därefter raderas. I examensarbetet kommer skola och elever vara 

anonyma. 

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss för mer information. 

Stort tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar Katrin och Cecilia 

Katrin: 

Telefonnummer: XXXXXXX 

Mail: xxxxxxxx 

Cecilia:  

Telefonnummer: XXXXX 

Mail: xxxxxxxx 

 

Tina Hellblom-Thibblin 

Docent i specialpedagogik 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Inför intervjuer     
 
Inledning-allmänt om matematik 
Prata lite allmänt (repetera) om vad intervjun kommer att handla om samt rätten att avbryta 
(missivbrev) 
Börja med en tidslinje (ha den uppritad på ett papper) 
Här är vi nu, hur såg ditt liv ut här? Vem var du, vad tyckte du om att göra? 
När kom de känslor/tankar du har kring matematik? 
När? Varför? Särskild orsak, situationer?  
När är matematik roligt/tråkigt/jobbigt? I skolan, till vardags, med kompisar etc. 
Hemmet och matematik 
Vet du något om vad dina föräldrar tycker om matematik? Pratar ni om matematik hemma 
någon gång? 
Har du fått/behövt hjälp av dina föräldrar i matematik? 
Skolan och matematik 
Hur gör du när du inte förstår/orkar/vill (vad är det som händer egentligen tror du) (Vågar du 
fråga? Går du ut? Gör du annat? Hur upplever du att lärare förklarar när du inte förstår 
Hur upplever du att du kan matematik? (Kan använda detta som stöd om dom inte kommer 
på nåt: Är du duktig/svag/mittemellan) 
Hur upplever du din medverkan i själva undervisningssituationen? hur aktiv är du under 
lektionerna? Hur beskriver du din delaktighet? 
Har du behövt hjälp/stöd i matematik? Varför har du behövt det? Har du fått det? Hur 
upplevde du det? Hade du önskat att det gjorts på ngt annat sätt?  
Hur tänker/känner du kring prov i matematik? 
 
Avslutande frågor om de inte redan täckts in 
Har/hade du önskat att det var på något annat sätt än det är, har varit? 
Hur hade det kunnat bli annorlunda, hur hade det varit möjligt för dig att få en mer positiv 
upplevelse av matematik? (hade du, lärare, föräldrar, kompisar, andra kunnat göra 
annorlunda?) 
Vad tycker du att mattelärare ska tänka på gällande sin undervisning? Undervisning? Prov? 
Bedömning? Förklaringar? 
Kan skolan göra något (Hade skolan kunnat göra) annorlunda för att det skulle ha varit mer 
positivt för dig med matematik? 
Hade du velat att dina föräldrar/vårdnadshavare hade gjort på något annat sätt? Hade de 
kunnat? 
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