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Abstract
Våra orsakstolkningar är nära relaterade till bland annat vår motivation, vår självuppfattning och våra förväntningar. Med 
dessa begrepp till vår hjälp kan vi bättre förstå vårt beteende och varför vi ibland misslyckas och ibland lyckas. Det 
primära syftet med denna studie är att undersöka vilka orsaker elever ser till framgångar och misslyckanden inom ämnet 
matematik. Hur eleverna uppfattar att lärare och föräldrar förhåller sig till, och tolkar, deras prestationer. Mitt mål är även 
att försöka förstå vad elever tror måste ske för att de ska bli bättre i ämnet matematik. Mina huvudfrågor lyder:  Hur 
uppfattar  eleverna  att  deras  självuppfattning  påverkar  deras resultat?,  Hur  beskriver  elever  orsaker  till  fram-  och 
motgångar i matematik? Hur ser eleverna på lärarens och föräldrarnas roller? Vad kan man enligt eleverna göra för att bli 
bättre i matematik?

Jag har gjort  en kvalitativ studie och försökt besvara mina frågor genom att analysera och tolka 6 högstadieelevers 
berättelser om deras orsakstolkningar till fram- och motgång, hur de ser sig själva som matematikelever och sina tankar 
om förändring och förväntningar. Jag har genomfört semi-strukturerade intervjuer och analyserat och tolkat resultatet 
genom att bland annat jämföra vad som skiljer de olika elevkategorierna, hur deras berättelse kan kopplas till teorier om 
orsakstolkningar och prestationsmotivation och begrepp som självuppfattning och förväntningar. Till stöd för min analys 
och tolkning har jag även kopplat mina resultat till tidigare undersökningar på området.

Eleverna som intervjuats var väl medvetna om hur bland annat självförtroende kan påverka studieresultat.  De hade 
många synpunkter på vad som orsakar fram- och motgång i matematik, och även om vad man bör göra för att förbättra 
sina resultat. Intressant var även resultatet att eleverna nästan aldrig samtalar med vuxna om varför det går bra eller dåligt 
i matematiken, och det framkom även att eleverna inte verkade medvetna vissa orsaker till misslyckanden som fram-
kommit ur en tidigare studie där lärare intervjuats.
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Inledning
Svenska  elevers  kunskaper  i  matematik  är  ett  högaktuellt  ämne.  Både  inter-
nationella studier och nationella utredningar pekar på att den svenska skolan  har 
anledning  att   förbättra  matematikundervisning.  Den  internationella  undersök-
ningen  TIMSS  2003  visar  att  svenska  elever  kunskapsmässigt  ligger  under 
genomsnittet bland de 20 länder som anses kunna jämföras med Sverige1. Och 
Skolverkets  lägesbedömning  säger  man  att  9  av  10  elever  lyckas  med  att  få 
behörighet till gymnasieskolans nationella och specialutformade program, och att 
av  de  elever  som  inte  blir  behöriga  är  det  vanligast  att  man  saknar  betyg  i 
matematik2.  Som blivande matematiklärare  har  det  känts  naturligt  att  ägna ett 
antal månader åt att undersöka hur undervisningen bedrivs i skolan  och framför 
allt hur eleverna upplever undervisningen. 

Ämnet matematik upplevs mycket olika av olika individer. Hur vi tolkar orsaken 
till ett visst resultat matematik, bra eller dåligt, skiljer sig också från individ till 
individ och från tid till annan. Våra orsakstolkningar är nära relaterade till bland 
annat  vår  motivation,  vår  självuppfattning och våra förväntningar. Med   dessa 
begrepp  till  vår  hjälp  kan  vi  bättre  förstå  vårt  beteende  och  varför  vi  ibland 
misslyckas och ibland lyckas.

Syfte och frågeställningar
Det primära syftet med denna studie är att undersöka vilka orsaker elever ser till 
framgångar och misslyckanden inom ämnet matematik. Hur eleverna uppfattar att 
lärare och föräldrar förhåller sig till och tolkar deras prestationer. Mitt mål är även 
att försöka förstå vad elever tror måste ske för att man ska bli bättre i matte. Mina 
huvudfrågor lyder:

• Hur uppfattar eleverna att deras självuppfattning påverkar deras resultat?
• Hur beskriver elever orsaker till fram- och motgångar i matematik?
• Hur ser eleverna på lärarens och föräldrarnas roller?
• Vad kan man enligt eleverna göra för att bli bättre i matematik?

Jag har i denna kvalitativa studie försökt besvara dessa frågor genom att analysera 
och  tolka  några  elevers  berättelser  om  deras  orsakstolkningar  till  fram-  och 
motgång, deras beskrivningar av sig själva som matematikelever och sina tankar 
om förändring och förväntningar.

1   Skolverket (2005) En sammanställning av TIMSS 2003. Särtryck av Rapport 255 2005. s.4
2   Skolverket (2007) Skolverkets lägesbedömning 2007, Rapport 303 2007. s.52
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Teoretiskt ramverk
Mina frågeställningar i denna studie har sitt ursprung i ett teoretiskt ramverk3 som 
består av ett antal begrepp och teorier som jag beskriver i detta kapitel. I slutet av 
kapitlet  tar jag upp några exempel på tidigare forskning som behandlar  frågor 
relaterade till dessa begrepp och teorier. 

Teoretiska verktyg
Följande begrepp, eller teoretiska verktyg, är centrala i den analys och tolkning 
jag gör av mina insamlade data. Det handlar om motivationsteorier, attributions-
teori, och begreppen självuppfattning och förväntningar. 

Motivation
Genom tiderna har flera olika teorier om motivation presenterats, instinktteorier, 
drivkraftsteorier  och  kognitiv  teori  är  några  exempel.  Kognitiv  teorin  om 
motivation grundar sig i att beteenden styrs av tankar, förväntningar och aningar 
om framtida händelser4. Beteendet ses som målstyrt och individen gör medvetna 
val om vilket mål som eftersträvas. Det finns många olika faktorer som påverkar 
valet  av  mål  och  individens  önskan  att  uppnå  olika  mål.  En  sådan  faktor  är 
tidigare erfarenheter, och hur stor sannolikheten är att individen kommer uppnå 
målen.  Vad som  också  har  betydelse  är  värdet  av  att  nå  målen,  men  även 
sannolikheten  för  ett  misslyckande  (att  inte  nå  målet)  och  värdet  av  ett 
misslyckande. Jenner5 har studerat olika teorier om motivation  och sammanfattar 
de faktorer som motivationen består av som:

• inre faktorer, drivkraft, vilja att satsa, nyfikenhet, energi
• målsträvan:  yttre  som betyg,  pengar,  status.  Inre,  som glädje,  stolthet, 

känsla  av  självförverkligande.  (Inre  och  yttre  mål  påverkar  lärande  i 
skolan, om yttre mål styr försöker eleven lära sig sådant som premieras vid 
prov  etc.  Medan  inre  mål  (som  t.ex.  att  läsa  för  att  få  intellektuell 
tillfredsställelse) kanske kommer i skymundan. 

• Växelverkan mellan inre faktorer och målen. Den inre drivkraften utlöser 
beteenden  riktade  mot  vissa  mål.  Resultatet  blir  en  modifiering  eller 
förstärkning av den inre drivkraften.

Själva  motivationsprocessen  är  också  påverkade  av  individuella  och  sociala 
faktorer. Individuella faktorer kan vara hur vi attribuerar6 (beskriver orsaken till) 
fram- och motgång. Men även hur vi är olika benägna att undvika misslyckande 
eller  att  lockas  av  högre  mål.  Detta  behandlar  jag  vidare  i  nästa  kapitel  om 
prestationsmotivation.  Sociala faktorer kan vara förväntningar från skolan eller 

3 Hartman, Jan (2004)  Vetenskapligt tänkande, Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 
Studentlitteratur s.218

4 Jenner, Håkan(2004) Motivation och motivationsarbete: Stockholm, Liber s.40
5 Ibid s.40
6 Se kapitlet om attributionsteori.
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från andra individer (t.ex. lärare eller föräldrar).

Prestationsmotivation 
Prestationsmotivationer handlar om hur vi motiveras för olika prestationer. Skolan 
är ett typiskt exempel där denna typ av teorier användas. En av de mer kända 
teorierna på detta område är John W. Atkinssons motiv-ationsteori7 som bygger på 
tankar  om att  vårt  beteende styrs av  två motstridiga  impulser, lusten att  börja 
arbeta med en uppgift och rädslan för att misslyckas med den.  Lusten eller motiv-
ationen påverkas främst av tre faktorer 8:

• Ett motiv att lyckas eller att undvika misslyckande. Detta är enligt 
Atkinsson beroende på personlighetsdrag; vissa personer kan ha en 
tendens av att stäva mot framgång, medan vissa personer har tendensen att 
i första hand skydda sig från misslyckanden.

• Förväntningar, hur stor är chansen att lyckas med uppgiften.
• Värdet vi ser i att lyckas med en uppgift och värdet av att misslyckas.

Eccles teori9 om ”Expectancy-value” bygger på att  motivation beror  på värdet 
(value) uppgiften har för eleven och hur stora förväntningar (expectancy) eleven 
har på att klara uppgiften. Förväntningarna beror på uppgiftens svårighetsgrad, 
förväntningar från andra, hur eleven attribuerar10 tidigare fram- och motgångar, 
och även sin egen akademiska självuppfattning11.  Men även värdet av att klara 
uppgiften påverkas av sociala aspekter. Eccles menar också att vi tidigt i våra liv 
bestämmer  oss  för  våra  chanser  att  lyckas  på  olika  områden.  Eccles  teori 
sammanbinder  alltså  Atkinssons  teori  om motivation med attributionsteori  och 
teorier om bland annat självuppfattning och förväntningar (Se figur 1).

Figur 1. Expectancy-value: Flera faktorer påverkar våra förväntningar, som i sin tur tillsammans 
med det värde vi tillskriver uppgiften påverkar vår motivation.

7 Imsen, Gunn (2000) Elevens värld: Lund, Studentlitteratur  s.297
8 Kilbrand, Maria (2007) Motivation och Självuppfattning. IBL, Linköpings Universitet. s.18
9 Ibid s.20
10 Se nästa kapitel
11 Se kapitlet om självuppfattning. 
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Attributionsteori.
Som tidigare  nämnts  kan  attributionsteorin  relateras  till  prestationsmotivation, 
men den tillhör socialpsykologin och kan kortfattat beskrivas som en teori om hur 
individer  tillskriver  sitt  och  andras  beteende  orsaker,  attributioner.  Dessa 
tolkningar  av ett  beteende kan kategoriseras som, först  och främst,  yttre (eller 
externa) och inre (eller interna) attributioner12 13 14 (Se figur 2). Yttre attribution 
betyder  att  orsaken  kan  ses  som utanför  individens  person.  Inre  attributioner 
betyder egenskaper hos personen i  fråga. Håkan Jenner beskriver hur Weiner15 
kategoriserat möjliga orsaker till fram och motgång enligt följande: 

• Förmåga, intern och stabil faktor
• Ansträngning, intern och instabil faktor

• Uppgiftens svårighetsgrad, extern och stabil faktor
• Tur/otur, extern och instabil faktor

Attributioner kan alltså beskrivas som stabila/instabila16, ser vi t.ex. vår förmåga 
att lösa en uppgift som stabil? eller kan vi utveckla vår förmåga och bli bättre, 
detta skulle kunna påverka vilka förväntningar vi har på en framtida prestation. Vi 
kan också klassificera attributioner som kontrollerbara/ okontrollerbara17. 

Figur 2. Ett möjligt sätt att uppleva attributioner (efter Imsen18).

Ansträngning ses ofta som något vi kan kontrollera, kanske kan vi lösa en uppgift 
om vi anstränger oss lite extra. Hur vi attribuerar, våra attributionsmönster, beror 
bland  annat  på  vårt  självförtroende.  Forskning  har  visat  att  elever  med dåligt 

12 Imsen, Gunn (2000) s.368
13 Börjesson, Kristoferson (2003) Ålderns betydelse för arbetsmotivationen, C-uppsats i 

Psykologi: Linköpings Universitet s.13
14 Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz (2000) Problemlösning som metafor och praktik: Linköpings 

Universitet s.243
15 Jenner, Håkan (2004)  s.55
16 Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz (2000) s.243
17 Imsen, Gunn (2000) s.373
18 Ibid. s.374
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självförtroende ofta använder yttre attribution vid motgång19. En elev med dåligt 
självförtroende kan t.ex. vid ett prov skylla på att läraren gett eleven en för svår 
uppgift. På så sätt kan eleven svära sig fri från skuld. Håkan Jenner20 tar upp flera 
exempel på hur olika syn på orsaker till ett visst resultat kan leda till missförstånd 
mellan lärare och elev. Exempelvis kan en lärare säga till elever ”du kan om du 
vill”. Av en elev med gott självförtroende som tror att han kan lyckas om han 
anstränger  sig,  kan  lärarens  ord  uppfattas  rätt,  och  bli  uppmuntrad  att  jobba 
vidare.  Men om eleven har  dåligt  självförtroende och vill,  men inte  törs,  och 
attribuerar sitt misslyckande till sin egen förmåga, kan orden istället uppfattas som 
ett hån menar Jenner. Detta visar värdet av att förstå hur elever attribuerar (deras 
attributionsmönster) för att optimalt kunna hjälpa eleven.

Självuppfattning
Hur vi  tolkar  orsakerna till vårt handlande har att göra med hur vi uppfattar oss 
själva som individer, men också hur vi tror att  andra uppfattar oss.  Detta till-
sammans utgör det vi kallar självuppfattning21. Taube22 beskriver hur vi får vår 
självuppfattning på detta sätt:

”En individs självuppfattning utvecklas via erfarenheter av omgivningen och står i speciellt 
starkt inflytande av värderingar från betydelsefulla andra personer. ”

Om vi anser att vi är duktiga på något och lyckas, kan det tyckas naturligt att vi 
ser vår egen förmåga som orsak till framgången. Men om vi känner oss odugliga 
och ändå lyckas kan vi lika gärna se något utanför oss själva, t.ex. tur,  som orsak 
till  framgången (se  figur  3).  Forskning  har  visat  att  den här  typen  av  orsaks-
tolkning förstärker den självuppfattning vi redan har23.

Figur  3.   Tolkningar av  fram-  och  motgång påverkas  av  hög  och  låg  självuppfattning.  (efter 
Imsen24)

Imsen menar att om vi ska påverka en elevs självuppfattning så måste eleven se 
sig själv som ansvarig för en prestation. Här kan alltså lärare och föräldrar spela 

19 Imsen, Gunn (2000) s.376
20 Jenner, Håkan (2004) s.62f
21 Imsen, Gunn (2000) s.328
22 Taube, Karin (2007) Läsinlärning och självförtroende. Nordstedts Akademiska Förlag.  s.23f
23 Imsen, Gunn (2000) s.375-376
24 Ibid. s. 376
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en viktig roll och visa sin tilltro till elevens förmåga. Med självuppfattning menar 
man ofta den bild man har av sig själv som person, men man skiljer även på hur vi 
uppfattar  oss  själva  i  olika  sammanhang25.  Man  talar  ibland  om fysisk  själv-
uppfattning (t.ex. vårt utseende), social självuppfattning (t.ex. hur vi fungerar i en 
grupp) och akademisk, eller intellektuell självuppfattning (t.ex. hur vi klarar oss i 
skolan). I denna text är det främst den akademiska självuppfattningen som menas 
när begreppet används. 

Förväntningar
Vad bestämmer då sannolikheten att lyckas eller misslyckas? Tidigare erfarenheter 
och  självuppfattning  ligger  till  grund  för  nya  förväntningar,  så  gör  också 
tolkningen av framgång och nederlag. Det finns en självförstärkande effekt i att 
om en individ från början förväntar sig ett misslyckande, kommer framgång att 
tolkas som tur, och vår självuppfattning kommer inte att påverkas26. I skolverkets 
kursplan  för  matematik27 står  att  skolan  ska  sträva  mot  att  eleven ”utvecklar 
intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan 
att lära sig matematik...”. Läraren kan fråga sig hur han eller hon får en elev med 
låg  självuppfattning  att  få  tilltro  till  sin  egen  förmåga  om denne  tolkar  goda 
resultat som tur? Imsen menar att förväntningar från andra också spelar en roll 
(eftersom detta har betydelse för individens självuppfattning), en lärare bör därför 
visa att han eller hon tror på elevens förmåga, Imsen skriver: 

”Detta styrker eleven i hans tro på den egna förmågan och hans förväntningar byggs på så 
sätt upp på stabila inre faktorer. Nästa gång kommer detta att stimulera både insats och 
initiativ”.28  

Att andras förväntningar har stor betydelse visar också den s.k. Pygmalioneffekten 
från Rosenthal och Jacobsons bok  Pygmalion in the Classroom från 1968 som 
Håkan Jenner beskriver29.  Rosenthal och Jacobson genomförde en studie där man 
tyckte sig påvisa att lärare genom höga förväntningar på elever kan påverka deras 
resultat positivt, och till och med deras IQ! Men även att låga förväntningar likväl 
påverkar elevers resultat negativt. Även om resultaten av Rosenthal och Jacobsons 
studie har kritiserats av olika anledningar, är man idag enligt Jenner överens om 
att även om man inte genom förväntningar kan påverka elevers IQ, så kan man 
genom höga eller låga förväntningar påverka elevers beteenden och prestationer 
(se figur 4).

25 Kilbrant, Maria (2007) s.27
26 Imsen, Gunn (2000) s.380-382
27 Skolverkets kursplan för matematik i grundskolan. www.skolverket.se
28 Imsen, Gunn (2000) s.384-385
29 Jenner, Håkan (2004) s.65ff
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Figur 4. Nya förväntningar bygger på våra erfarenheter av tidigare prestationer och hur vi värderar 
och tolkar tidigare presentationer. Notera att värderingar från betydelsefulla andra påverkar denna 
process. (Efter Imsen30)

Tidigare forskning
Här följer en kort presentation av några tidigare undersökningar. Den första 
undersökningen har jag valt att ta med för att den behandlar just orsaker till 
motgångar i matematik. Den andra undersökningen behandlar relationer mellan 
orsakstolkningar och självuppfattning. Och den sista är min egen tidigare studie 
om hur lärare ser på orsakstolkningar i ämnet matematik.

Sjöberg, Om det inte är dyskalkyli - vad är det då?31

Gunnar Sjöberg har i sin avhandling ”Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? 
forskat kring elever i matematiksvårigheter. Han behandlar i sina studier frågor 
kring varför elever har problem i matematik och vad som kan vara bidragande 
orsaker till att eleverna kan vända en nedåtgående trend till en positiv utveckling. 
Hans arbete är dels en forskningsöversikt i ämnet dyskalkyli, dels har han studerat 
200 elever i en longitudinell studie bestående av datainsamling i form av enkäter 
och observationer. Han har i en omfattande studie lagt fokus på en mindre grupp 
av 13 elever i matematiksvårigheter och deras utbildningssituation. 

Sjöbergs beskriver olika anledningar till varför eleverna får problem i matte. En 
av orsakerna han behandlar är undervisningens tidsaspekt, hur mycket tid finns till 
förfogande för ämnet och hur används den? Han menar att svenska elever redan 
från  början  har  lite  tid  för  matematik  sett  ur  ett  internationellt  perspektiv32. 
Dessutom försvinner mycket av den tiden, eller används av olika anledningar inte 
effektivt. Han nämner tre huvud faktorer som han funnit vara stora ”tidstjuvar”. 
Strukturella problem (tid går t.ex. till  andra aktiviteter på skolan, det kan vara 
temadagar eller annat) Läraren utnyttjar inte tiden optimalt genom att t.ex. inte se 
till att lektioner börjar och slutar i rätt tid och slutligen den tredje tidstjuven som 

30 Imsen, Gunn (2000) s.380
31 Gunnar Sjöberg (2006) 
32 Sjöberg hänvisar till den internationella undersökningen TIMSS där Sverige hamnar på näst 

sista plats bara 91 timmar matematik per år  s.140 i Sjöbergs avhandling.
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Sjöberg beskriver som den enskilda elevens låga arbetsinsats. Tittar man på figur 
2 på sidan 8 kan man säga att dessa tidstjuvar kan definieras både som yttre och 
inre attribution. Yttre eftersom läraren har stort ansvar för att eleven får god tid på 
sig att räkna, och inre attribution i form av ansträngning då det också är upp till 
eleven att använda lektionstiden effektivt. Andra orsaker till problem i matte som 
Sjöberg  behandlar  är  stress,  negativa  möten  med  lärare,  dålig  arbetsmiljö, 
lektioners  längd  och  innehåll  och  slutligen  kommunikationsmönster  under 
lektionerna.  När  det  gäller  lektionernas  innehåll  diskuterar  Sjöberg om under-
sökande  och  laborativt  arbete  i  matematiken,  i  motsats  till  enskilt  arbete  där 
eleven kan arbeta i egen takt (vilket är det vanligaste arbetssättet). Sjöberg lyfter 
fram  nackdelar  med  grupparbeten  och  liknande   för  att  de  kan  skapa  orolig 
arbetsmiljö, och ofta är impopulära bland elever i matematiksvårigheter33.  Alla 
dessa orsaker kan på ett eller annat sätt kategoriserat, men hur de upplevs kan 
variera från person till person.

Sjöberg  beskriver  vidare  vändningen,  vad  som  fått  eleverna  att  vända  dåliga 
resultat  till  goda.  Sjöberg  skriver  att  orsakerna  till  vändningen,  som eleverna 
beskrev dem, var förvånansvärt lika. De två främsta och avgörande orsakerna till 
att det gått bättre för eleverna Sjöberg studerat var att de hade lärare som hade 
stöttat eleven, och att eleven själv tagit  tag i  problemet34. Jag har i tidigare kapitel 
redan berört att betydelsefulla personer i elevens närhet, t.ex. läraren, både kan 
påverka elevens självuppfattning och förväntningar, se t.ex. figur 4 sidan 11.

I mina resultat längre fram presenterar jag flera kopplingar  mellan det som 
nämnts här och min studie.

Kilbrand, Motivation och självuppfattning35

Maria Kilbrand har gjort en litteraturstudie om begreppen motivation och själv-
uppfattning,  och om hur  läraren i  sitt  arbete  kan påverka dessa.  Kilbrand har 
fokuserat på prestationsmotivation och tar upp de flesta begrepp jag använder mig 
av i min studie.   Hon lägger fokus på Eccles teori om ”Expectancy-value”, se 
även kapitlet om prestationsmotivation, då denna innefattar både  kognitiva och 
sociala aspekter, t.ex. hur vi attribuerar,  och hur andras förväntningar påverkar 
oss.  Kilbrand har, liksom jag,  gett  attributionsteorin  ganska så  stor  plats  i  sin 
uppsats, men hon har inte gjort någon empirisk undersökning.

Kilbrand skriver vidare i sin diskussion om den begreppsförvirring som råder36 37 

33 Gunnar Sjöberg (2006) s.172ff
34 Ibid s.185
35 Kilbrant, Maria (2007)
36 Ibid s.40
37 Taube, Karin (2007)  s.21
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kring självbegreppen men konstaterar följande:

”Det viktigaste är dock inte vilket ord man använder, utan kunskap om att elever kan ha 
god eller dålig självuppfattning och insikt i att den går att påverka som är av betydelse.” 38 

Viktiga delar av Kilbrants uppsats tycker jag handlar om hur pedagogen genom att 
försöka påverka elevens attributionsmönster kan påverka både självuppfattning 
och motivation.  Kilbrant själv framhäver  även den stora betydelsen av de för-
väntningar vi som lärare har på elever och hur dessa förväntningar kan påverka i 
både positiv  och negativ  riktning39.   Se även Pygmalioneffekten i  kapitlet  om 
förväntningar sidan 11.

Zackrisson, Attributionsteori och matematik40

Innan jag påbörjade denna studie har jag genomfört ett arbete som huvudsakligen 
syftade till två saker. Dels ville jag själv reda ut hur attributionsteori är relaterad 
till andra begrepp som påverkar elevers motivation i skolan. Det andra syftet var 
att undersöka hur lärare attribuerar elevers prestationer och hur attributionsteorin 
kan spåras i skolpraktiken? Studien blev både en litteraturstudie och en empirisk 
studie  där  jag  gjorde  strukturerade  intervjuer  med  fyra  högstadielärare.  I 
litteraturstudien beskriver  jag kortfattat  teoretiska begrepp som motivation och 
självuppfattning och kopplar i analysen av mina intervjuer resultatet av dessa med 
teorin. De frågeställningar som låg till grund för intervjuerna handlade främst om 
attributionsmönster. Hur lärarna attribuerar elevernas beteende och hur de tror att 
elever attribuerar framgång och misslyckanden. Dessutom innehöll intervjuerna, 
bland annat, frågor om och hur läraren samtalar med  eleverna om orsaksförklar-
ingar. Frågeställningarna i  undersökningen  attributionsteori  och matematik  och 
frågeställningarna i denna studie har vissa saker gemensamt, men en stor skillnad 
är att jag i denna studie har intervjuat eleverna själva. 

Här  följer  en  kort  summering  av  några  av  de  mest  intressanta  resultaten  av 
studien. Det som framkom av undersökningen var att det var en stor variation i 
hur lärare tolkar orsaker till fram- och motgång. Dock var det tydligt att lärarna 
upplever att duktiga elever i allmänhet ser inre faktorer såsom ansträngning och 
gott självförtroende som orsaker till fram- och motgång. Detta skiljer sig något 
från de generella tendenser som jag beskrivit i figur 3 på sidan 10, där individer 
med god självuppfattning tenderar att tolka motgång som otur. När lärare pratar 
om motgångar bland svaga elever pratar man de ofta om onda cirklar, om hur ett 
dåligt  självförtroende leder till  låga förväntningar och låg motivation.  Se även 
figur 1 sidan 7. Detta i sin tur leder till mindre ansträngning och sämre resultat, 

38 Kilbrant, Maria (2007)s.40
39 Se också Pygmanlioneffekten i tidigare kaptiel förväntningar ovan.
40 Zackrisson, Niklas (2007) Attributionsteori och matematik. IBL, Linköpings universitet.
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vilket inte stärker självförtroendet, snarare tvärtom. Vidare pratar lärare mycket 
om vikten av att anpassa undervisningen och ge lagom utmaningar till såväl starka 
som svaga elever. Lärarna framhåller  att  en av de viktigaste orsaker  till  miss-
lyckanden är att eleven saknar den förförståelse som oftast krävs för att förstå nya 
avsnitt i matematiken. Lärarna pratar om effekten av kunskapsglapp. Och för att 
få en elev med dåligt självförtroende att våga satsa, och tro på sig själv, får de inte 
ge eleven för svåra uppgifter. Jag återkommer till detta senare i denna text.
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Metod
I detta kapitel har jag tänkt att beskriva hur jag gått till väga i mitt arbete och vilka 
överväganden jag gjort i fråga om undersökningsmetoder. Hur jag samlat in data 
och hur jag analyserat dessa. Min analys och tolkning av mina insamlade data 
kommer jag att presentera i resultatkapitlet. 

Mina frågor och kvalitativ forskning
Det är mina frågor som primärt har styrt vilken undersökningsmetod jag använder. 
Vad vill jag veta? Frågor som väcktes vid studier av problemlösning i matematik 
låg till grund för en studie bland högstadielärare Attributionsteori och matematik41 
som jag beskrivit tidigare i denna text.  Resultatet av den studien  och ytterligare 
litteraturgenomgång fick mig att intressera mig för fyra olika teman:

• Elevens självuppfattning 
• Elevens orsakstolkningar
• Elevens uppfattning av föräldrars och lärares roller
• Elevens syn på förändringsarbete

Det var dessa teman som låg till grund för de frågeställningar jag presenterade i 
början av denna uppsats. Jag kommer längre fram beskriva hur jag arbetade fram 
konkreta frågor till mina intervjuer, men det kan här vara på sin plats att förtydliga 
att  det  var  dessa  frågeställningar  som fick mig att  välja  att  göra en kvalitativ 
studie.

Det jag intresserat mig för i detta arbete är främst hur elever upplever matematik-
undervisningen och då mer precis  hur  deras  attributionsmönster  ser  ut,  hur de 
uppfattar stödet från lärare och föräldrar samt hur de ser på sina egna framtida 
resultat i matematik. Jag har ingen hypotes att styrka eller motbevisa utan jag vill 
bara försöka få bättre insikt i elevernas tankar. Kvalitativa undersökningar lämpar 
sig bra till denna typ av frågor.

Trost42 beskriver tre huvudmoment i kvalitativ forskning, nämligen samla in data, 
analysera och tolka.  Detta betyder att det främst är empiriska data om ligger till 
grund för analys och tolkning. Ett typexempel på kvalitativ forskningsmetod är så 
kallad grounded theory43, där målet är att bygga teorier på emperi, teorier som har 
sin grund i verkligheten. Jag har inte haft som ambition att komma med någon ny 
teori utan bara försöka bättre klargöra hur elever kan uppfatta matematikämnet på 
olika  sätt.  Men  likt  grounded  theory  utgår  jag  i  min  analys  från  elevernas 
berättelser. Jag är alltså främst intresserad av elevernas uppfattningar, men för att 
kunna  ställa  relevanta  frågor  till  eleverna  har  jag  också  studerat  resultatet  av 
tidigare forskning. Jag har även som stöd för min egen tolkning av resultatet och i 
min analys så gott jag har kunnat försökt koppla elevernas utsagor till resultat av 

41 Zackrisson, Niklas (2007)
42 Trost, Jan (2005) Kvalitativa Intervjuer. Studentlitteratur, Lund. s.125
43 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber, Malmö.
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tidigare forskning på området. Jag kommer i detta kapitel vidare beskriva hur jag 
gått tillväga, och försöka förklara vilka överväganden jag gjort. Men först något 
om vad jag inte gjort.

Att begränsa arbetet
Att försöka begränsa arbetet har varit ett av de stora utmaningarna i denna studie. 
De  begrepp  jag  intresserar  mig  för  är  stora  och  är  relaterade  till  så  mycket. 
Attributionsteori och  hur elevers attributionsmönster ser ut är intressant i sig, men 
blir  än  mer  intressant  när  det  kopplas  till  elevens  självbild  och  hur  deras 
attributionsmönster kan påverka motivationen. Jag har inte i denna studie försökt 
svara på alla dessa frågor, men jag har kommit en bit på vägen att själv få bättre 
insikt  i  detta  ämne.  När  det  gäller  denna studie  har  jag i  alla  fall  gjort  några 
medvetna begränsningar för att göra arbetet mer hanterligt. Jag har helt utelämnat 
genusperspektivet, även om detta är intressant både när man ser på hur vi skapar 
vår självbild, som när vi attribuerar. Det finns enligt tidigare forskning skillnader i 
vad som motiverar pojkar och flickor44, men detta behandlas alltså inte i denna 
studie. När det gäller motivationsbegreppet är ett intressant perspektiv hur vi drivs 
av målsträvan, styrs vi av inre eller yttre mål? Detta är något jag snuddar vid i 
denna studie men jag har valt att inte fördjupa mig nämnvärt i detta.  En annan 
begränsning har att göra med urvalet av intervjupersoner och det faktum att jag 
enbart intervjuat ett fåtal elever i årskurs nio på grundskolan. Mer om detta längre 
fram i detta kapitel.

Forskningsetiska överväganden
De riktlinjer som det  Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet har sammanställt 
har legat som grund för mitt agerande när det gäller etiska frågor i samband med 
min undersökning. Rådet anger fyra huvudkrav45 46 för forskning: 

• Informationkravet,  Jag informerade alla parter vad mitt arbete syftade till 
och hur det skulle användas, men även att allt deltagande var frivilligt. Vid 
intervju-tillfällena informerade jag eleverna åter om att de när som helst 
kunde avstå från att svara på eventuellt obekväma frågor, eller avstå från 
att fortsätta delta.

• Samtyckeskravet, När det gäller samtycke så var alla intervjupersoner över 
15 år, i enlighet med samtyckeskravet och i samråd med elevernas lärare 
bestämde jag att det inte var nödvändigt att be om föräldrarnas samtycke.

• Konfidentialitetskravet.  Jag  berättade  för  eleverna  att  de  skulle 
avidentifieras (att eleven eller skolan ej skulle namnges) i min rapport och 
hur jag skulle hantera mina ljudupptagningar.

• Nyttjandekravet.  Då  jag  ställde  en  del  frågor  om elevernas  lärare  och 

44 Imsen, Gunn (2000) s.315
45 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. www.vr.se
46 Bryman, Alan (2001) s.440-441
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föräldrar var jag noga med att informera eleverna att jag inte skulle lämna 
någon information om vad de sagt till lärarna eller någon annan.

Intervjuer med elever

Val av metod 
Som tidigare nämnts så var mitt mål att beskriva hur eleverna uppfattar under-
visningen  och  sig  själva.  Mitt  mål  blev  därför  att  i  intervjuer  försöka  höra 
elevernas berättelse om hur de ser på undervisningen, lärares, föräldrars och sin 
egen roll.  Jag bestämde mig för att  semi-strukturerade intervjuer47 var  den för 
ändamålet bäst passande metod för datainsamlingen. Målet var att  ställa öppna 
frågor och låta eleven berätta, en intervjuguide skulle finnas med frågor som jag 
skulle kunna pricka av efterhand. Fördelarna med att inte följa ett förutbestämt 
frågeformulär  utan att  utgå från  samtalet  och elevernas berättelser  för  att  föra 
samtalet framåt är att  detta kommer ge en klarare blid av hur eleven uppfattar 
undervisningen. Nackdelarna med att inte fråga eleverna exakt samma fråga och i 
samma ordning bör noteras.  Det blir  svårare att  jämföra vad de olika eleverna 
tycker, men och andra sidan är det primära målet för min studie varken att jämföra 
eleverna eller att göra några generella uttalanden, t.ex. om hur elever i allmänhet 
attribuerar.

Urval
När jag gjorde mitt  val  av  intervjupersoner gjordes detta  i  samråd med några 
högstadielärare. Den främsta anledningen till att jag valde högstadieelever  är att 
det är mitt eget intresse för denna målgrupp eftersom jag i framtiden kommer att 
jobba  som  grundskolelärare.  Jag  valde  att  intervjua  ett  litet  antal  elever,  sex 
stycken. Anledningen till att inte välja fler elever är att risken blir stor att data 
mängden kan bli mycket stor, en stor mängd data blir mer svårhanterlig och då jag 
har haft begränsat med tid blir risken att analysen och tolkningen lätt blir allt för 
ytlig. De lärare som hjälpte mig med att finna ”rätt” elever var bekanta sedan 
tidigare arbete och jag känner till skolmiljön väl, så av denna anledning skulle 
man kunna kalla detta urval ett s.k. bekvämlighetsurval48. Jag valde ut sex elever i 
årskurs nio, plus en elev som skulle komma att deltaga i en pilotintervju. Eftersom 
en av frågeställningarna i min studie rör förändringsarbete, hur elever upplever 
hur man kan bli bättre i matte, var det naturligt att söka elever som under senare 
tid genomgått en period av förbättrade resultat. Men för att få en större variation 
på  svaren  bestämde  jag  mig  för  att  söka  elever  med  olika  bakgrund.  Jag 
definierade tre kategorier av elever enligt följande:

47 Bryman, Alan (2001) s.301
48 Bryman, Alan (2001) s.114-116
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Kategori 1: Elever lärare uppfattar som svaga i matte.
Kategori 2: Elever som lärare uppfattar har gjort markanta framsteg den 

senaste tiden.
Kategori 3: Elever som lärare uppfattar som duktiga.

 
Jag valde att intervjua 2 elever ur varje kategori. Den elev som intervjuades i den 
pilotintervju jag beskriver längre fram kan närmast beskrivas tillhöra kategori 3. 

Intervjuguide 
När jag hade klart  för  mig vilka mina frågeställningar  var, sammanställde jag 
tabeller med tre kolumner: tema (Se kapitel ”mina frågor” ovan), frågeställningar 
och  konkreta  frågor.  Tabellerna  finns  bifogade  i  appendix  A.  Denna  tabell 
användes under arbetet att ta fram de konkreta frågorna jag ville ha med i min 
intervjuguide.

Intervjuguiden (som finns bifogad i appendix B) är mer eller mindre den tredje 
kolumnen i tabellerna i appendix A. På första sidan av intervjuguiden skrev jag 
ner den lista med saker jag ville informera intervjupersonerna om innan intervjun 
påbörjades så att jag inte skulle glömma något49. Intervjuguiden radar sedan upp 
ett  antal  frågor  sorterade  efter  tema.  Dock var  min  avsikt  inte  att  strikt  följa 
intervjuguiden, utan att ha denna som stöd och kunna kontrollera under intervjuns 
gång  om eleven  besvarat  alla  frågor  jag  ville  ha  svar  på.  Enligt  Trost är  det 
önskvärt  att  i  kvalitativa  intervjuer  så  långt  som möjligt  låta  intervjupersonen 
styra samtalet50. Dessutom är dessa teman relaterade till varandra och kan inte helt 
och hållet behandlas separat. Även om jag försökt att strukturera mina frågor på 
detta sätt, så har jag under min analys och tolkning av mina insamlade data inte 
haft för avsikt att behandla dessa teman separat.

Här  följer  en lista  på de huvudfrågor  som jag hade med i  intervjuguiden och 
varför jag valde just dessa frågor. Noteras bör dock att alla frågor följs upp av 
följdfrågor, några av dessa finns i intervjuguiden, men jag vill inte diskutera alla 
följdfrågor här då detta skull innebära en alldeles för lång utläggning.

Frågor under tema självuppfattning:

Vad gör ni på matten?
Vad tycker du om Matte? 
Jag börjar intervjun med några enkla frågor om undervisningen om hur eleven 
uppfattar genomgångar och andra moment i undervisningen. Om eleven hänger 
med, och är aktiv? Framför allt syftar dessa relativt enkla frågorna till att få eleven 
att börja berätta, och känna sig trygg i intervjusituationen. Men frågorna skulle 
också ge mig idéer om hur jag skulle formulera frågor om hur eleverna attribuerar 
misslyckanden och framgångar. Frågorna ger också en idé om hur eleven ser sig 
49 Se tidigare kapitel om forskningsetiska överväganden.
50 Trost, Jan (2005) s.50
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själv som deltagare i klassen.

Tycker du att du är bra på matte?
Jag  frågar  eleven  inte  bara  om  hans  eller  hennes  betyg  (detta  visste  jag  på 
förhand) men främst om hur eleven skulle beskriva sig själv som matematiker. 
Genom  att  fråga  detta  hoppas  jag  kunna  få  en  idé  om  elevens  akademiska 
självuppfattning. Hit hör även frågor om ifall eleven hänger med på genomgångar 
och är aktiv i diskussioner etc.

Frågor under tema elevens attributioner:

När det inte går så bra på proven, vad beror det på?
Är det någon typ av uppgift du ofta har problem med? Varför?
Jag valde utifrån det eleven berättat tidigare att försöka få eleven att berätta varför 
han eller hon ibland inte lyckas. Det är svårt  att  konstruera en fråga som alla 
elever kan svara på. Mitt mål var att koncentrera mig på resultat på prov. Vissa 
elever får alltid samma resultat betygsmässigt, till exempel godkänt, och då har 
jag bland annat frågat om varför man inte lyckas med de svårare uppgifterna på 
proven. För en duktig elev kan det handla om någon enstaka uppgift, eller något 
avsnitt eleven upplevt som svårare än det vanliga.

När det går bra på ett prov, vad beror det på?
Är det någon typ av uppgifter du oftare klarar? Varför?
Även här gäller att det är svårt att ställa exakt samma fråga till eleverna utan jag 
har försök anpassa frågan till elevens berättelse om sina resultat. 

Varför tror du att det gick sämre på proven tidigare?
Några av eleverna har gjort tydliga framsteg inom matematiken och denna fråga 
är i första hand tänkt för dessa elever. Tanken med frågan är bland annat att svaren 
kan ligga till grund för vidare diskussion med eleven kring frågor om hur man ska 
bära sig åt för att bli bättre, som kommer längre fram i intervjun.

Frågor under tema Elevens uppfattning om  hur  föräldrar och lärare förhåller sig 
till elevens attributioner:

Pratar du med dina föräldrar om varför det går som det går på matten?
Pratar du med din lärare om varför det går som det går på matten?
Förväntningar på framtida resultat har betydelse för vår motivation, men det är 
inte bara våra egen, utan även andras förväntningar som spelar en roll. Föräldrar 
och lärares förväntningar har betydelse för elevens självuppfattning. Det är därför 
intressant att ifrågasätta hur mycket eleven anser föräldrar och lärare är insatta i 
deras arbete med matematiken. Jag har också i följdfrågor frågat eleven om han 
eller hon tycker att det har stor betydelse vad lärare och föräldrars åsikter har för 
eleven.
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Frågor under tema förväntningar och förändring:

Hur tror du att det kommer att gå på nästa prov?
Jag frågade eleverna hur de tror att det kommer att gå både på kort sikt (nästa 
prov) och på längre sikt (betyg längre fram). Framförallt  hoppas jag att denna 
fråga skulle leda in på ett samtal kring hur dessa förväntningar skulle införlivas.

Om man ska kunna förbättra sina resultat, hur ska man göra då tror du?
 Även om inte  alla  elever  uppgav att  de  hade  speciella  ambitioner, eller  hög 
motivation att förbättra sina resultat frågade jag om vad de ansåg krävs för att man 
ska bli bättre. Jag frågade eleverna vad de hade gjort för att bli bättre och förde en 
diskussion om vad eleven tycker  man bör göra om man inte längre tror på sin 
egen förmåga (dåligt självförtroende) och i det fall man tröttnat på matten (vid 
brist på motivation).

Vad tycker du föräldrar kan göra för att hjälpa sitt barn?
Vad ska en lärare göra för att hjälpa?
Även här har jag försökt utgå från elevens berättelse. Men jag har även frågat 
eleven vad de vuxna kan göra då en elev tycker matte är tråkigt eller om en elev 
har dåligt självförtroende och inte tror att man kommer att klara av de uppgifter 
som ålagts eleven. Detta är intressant p.g.a. att detta kan relateras till hur eleverna 
attribuerar.

Tycker du att din lärare ställer höga krav på dig? 
Tycker du att din lärare bryr sig tillräckligt?
Har dina föräldrar eller lärare haft betydelse för att det nu går bättre för dig?
Dessa frågor har varit ett sätt att försöka förstå hur eleven ser på sitt eget ansvar 
och i hur stor utsträckning han eller hon lägger ansvaret på lärare och föräldrar. 
Men dessa frågor kan också ge svar på om eleven känner att lärare och föräldrar 
har höga förväntningar på elevens prestationer.

Jag  hoppas  att  jag  med  ovanstående  på  ett  nog  tydligt  sätt  har  beskrivit  och 
motiverat de konkreta frågor jag valt att ställa i min undersökning. Nu följer en 
beskrivning av den pilotintervju jag gjort för att testa dessa frågor.

Pilotintervju
När intervjuguiden var klar var det tid för att utföra en s.k. pilotintervju. Syftet 
med pilotintervjun var inte bara ett utan jag fann flera anledningar till att göra en 
pilotintervju: Dels ville jag praktiskt testa hur långa intervjuerna skulle bli, och att 
testa om tekniken för ljudupptagningar fungerade som det var tänkt. Dels vill jag 
testa om svaren jag fick på ett tillfredsställande sätt täckte de frågeställningar jag 
hade. Det är naturligtvis också nyttigt att träna på intervjun en gång för att vänja 
sig vid frågorna.
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Det jag kom fram till efter pilotintervjun och de åtgärder jag vidtog var följande:

• Ljudupptagningen och transkribering fungerade utmärkt.
• Jag hade inte fått eleven att berätta tillräckligt mycket på vissa områden 

men gjorde bedömningen att det bäst kunde lösas genom att vara noga 
med att ställa de följdfrågor jag hade tänkt ut. Jag kompletterade 
intervjuguiden med ytterligare några följdfrågor.

• Jag märkte att jag ibland avbröt eleven i onödan. Jag försökte vid de 
kommande intervjuerna att låta eleverna prata ut ordentligt och försökte 
tänka på att vara tyst lite lägre mellan frågorna för att ge eleven chansen 
att ta mer talutrymme.

• Jag hade missat en fråga. Jag bestämde mig för att försöka vara noggrann 
med att pricka av de frågor som avklarats och att alltid kontrollera om alla 
frågor var besvarade innan jag avslutade intervjuerna.

Genomförande av intervjuerna
Tack vare god samarbetsvilja  från rektor  och lärare  på skolan fick jag lov att 
intervjua eleverna under vanlig lektionstid. Jag bestämde tid med lärare och elever 
och  hämtade  eleverna  från  klassrummet  för  att  genomföra  intervjuerna  i 
närliggande grupprum. Jag gjorde ljudupptagningar51 av intervjuerna.  Allt  gick 
enligt  planerna  och  jag  var  efteråt  nöjd  med  hur  det  hade  gått.  Direkt  efter 
intervjuerna  transkriberade  jag  ljud-upptagningarna  så  att  jag  skulle  ha  allt 
material i text för vidare kodning, analys och tolkning.

Kodning, analys och tolkning

Kodning
När alla intervjuerna var avklarade och transkriberingen klar, började jag med 
kodningen av mina data. En viss reducering av mina data hade redan gjorts vid 
transkriberingen. Vissa delar av mina samtal med eleverna och som kommit med 
på  ljudupptagningen  men  som inte  direkt  hade  med  intervjufrågorna  att  göra 
transkriberades  inte.  Först  sorterade  jag  den  råa  textmassan  så  att  varje  fråga 
åtföljdes av de svar eleverna gett. Jag hade därefter dels ett dokument med svar 
från alla elever, dels ett dokument för varje elev som kunde läsas separat.  När 
denna första sortering var gjord började jag plocka ut de meningar som tydligt 
besvarade  frågor,  eller  var  intressanta  av  annan  anledning,  t.ex.  att  de  avvek 
signifikant från andra meningar. Detta gjordes genom att hela textmassan skrevs 
ut och jag läste och strök under det jag fann relaterat till mina frågeställningar och 
av intresse för vidare analys. 

51 En översikt av tekniken jag använde finns i Appendix C
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Analys och Tolkning
Själva analysen och tolkningen gick till så att jag läste igenom intervjuerna och 
försökte först sortera upp vad eleverna hade sagt. Sedan tittade jag på vilka elever 
(kategori  1-3)  hade  sagt  vad  och  om  det  fanns  några  tydliga  skillnader. Jag 
försökte  koppla det  eleverna sagt  till  de teorier  och begrepp jag redogjort  för 
tidigare i denna text för att tolka elevernas berättelser. Vidare har jag försökt i den 
mån det är möjligt att jämföra det som tidigare undersökningar kommit fram till 
med mina resultat för att se om det finns några påtagliga likheter eller skillnader.

I resultatkapitlet som följer redogör jag för resultatet av min analys och tolkning 
av vad eleverna har sagt.
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Resultat och analys

Presentation av resultat och analys
Mina resultat samt analys och tolkning av resultaten presenterar jag här indelat i 
ett  antal  teman.  Dessa  teman  är:  Självuppfattning,  attribution  vid  motgång,  
attribution  vid  framgång, om  samtal  med  föräldrar  och  lärare och  slutligen 
förändring. Under varje tema redogör jag i tur och ordning för:

• Vad eleverna har sagt som berör det aktuella temat.
• Om det finns några utmärkande skillnader mellan elevkategoriernas 

utsagor.
• Hur jag tolkar elevernas utsagor.
• Jämförelser med tidigare undersökningar jag presenterat tidigare i denna 

text. 

Efter denna första utförliga presentation av resultaten utifrån dessa olika teman, 
följer en sammanfattning av resultaten i kapitlet Slutsatser.

Självuppfattning
Alla elever har en ganska god självuppfattning av sig själva som matematikelever. 
Även om alla  inte  är  riktigt  bra  på  matte  tycker  de  att  de  klarar  av  det  som 
förväntas av dom, att nå godkänd nivå.  De deltar aktivt under genomgångar och 
arbetar oftast flitigt på lektionerna.

Tre av de fyra elever jag intervjuat som ligger på G nivå har inga ambitioner att 
ändra  på  detta,  de  verkar  nöjda  med  sina  resultat.  De  två  starkare  eleverna 
utmärker sig i att ha mycket gott självförtroende, och en av eleverna säger att han 
ibland bara sitter av tiden på lektionerna. Och för dessa elever är det givetvis inte 
tal om att försöka få högre betyg än MVG.

Det  är  uppenbart  att  de  elever  lärarna  hjälpt  mig välja  ut  som svaga elever  i 
matematik,  trots  mediokra  resultat  har  en  ganska  god  bild  av  sig  själva  som 
matematikelever. Att lärarna ser dessa elever som svaga tyder på att lärarna har 
högre ambitioner för dessa elever eller tycker att de kanske skulle kunna prestera 
bättre. En god självuppfattning är alltså inte nog för att motivera och det är just 
det  motivationsteorierna säger, i  detta  fall  tolkar  jag det  som att  eleverna inte 
tycker att värdet av ett eventuellt högre betyg (se figur 1 sidan 7) väger tungt nog 
för att motivera den ansträngning som skulle krävas.
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I min studie Attributionsteori och Matematik52 säger  lärarna att framgång i mate-
matik ofta beror på ansträngning och ett gott självförtroende. Att eleverna vågar 
försöka och vågar fråga ses som ett slags nyckel till framgång. Men när det gäller 
de elever jag talat med, verkar det som att de har gott självförtroende men saknar 
motiv till än större ansträngning. Men samtidigt anser sig eleverna arbeta flitigt på 
lektionerna, och en möjlig anledning till att dom inte når bättre resultat är att tiden 
kanske helt enkelt inte räcker till  för vissa elever. Detta för tankarna in på det 
Sjöberg  tar  upp  om tidsbristen  i  matematikundervisningen,  att  svenska  elever 
internationellt sett har få  undervisningstimmar i matematik per läsår.

Attributioner vid motgång
Eleverna jag samtalat med säger att misslyckanden främst har att göra med att 
man ansträngt sig för lite. Om man inte klarar VG uppgifterna på proven är det för 
att  man inte tränat på den  svåra kursen i  boken. Att  det är svårt  att  hålla sig 
koncentrerad upplevs som en orsak till att man inte hinner med det man bör göra 
för att det ska gå bra. Flera av de elever jag samtalat med upplever undervisning 
ibland som mycket enformig. En av eleverna som ofta tycker matten är tråkig 
uttrycker sig så här:

Intervjuare: Vad tycker du en lärare kan göra för att hjälpa någon som vill förbättra 
sig?

Elev: Förklara, förklara mer ingående,  varför det blir på ett visst sätt och så
Intervjuare: Om man inte vill lyssna då och bara tycker det är tråkigt
Elev: Ja då får man väl      ...eh jag vet faktiskt inte  ...då får man väl försöka..

...kanske inte fler genomgångar , men kanske lite andra saker än bara 
jobba i boken , lite mer sådan saker man gör i hela klassen, eller typ jobba 
i grupper och så

Intervjuare: Variera lite?
Elev: Det blir rätt mycket tre år. Exakt samma sak, man blir väldigt van vid 

vissa ord liksom, grön kurs, röd kurs, diagnos, prov, till slut kan man det 
där utantill det är bara att sitta och jobba.

Att variera undervisningen skulle kanske kunna göra lektionerna intressantare och 
då skulle detta enligt eleverna kunna påverka motivationen positivt.

Det är främst en av eleverna i kategori 2 som talar om koncentrationsproblem, i 
övrigt var det såväl svaga som starka elever som tyckte att enformiga lektioner 
kunde ställa till med problem. Kategori 3 eleverna nämner även att tillfälligheter 
som t.ex. sjukdom kan göra att man missar en genomgång.

När det gäller ansträngning så säger flera elever jag samtalat med  är ambitionen 
inte så hög, så man väljer medvetet att koncentrera sig bara på grundkursen. Detta 
får effekten att chansen att nå högre mål blir minimal. Skulle eleverna ha mera tid, 
skulle kanske vara lättare att motivera dessa elever till att försöka jobba även med 

52 Zackrisson, Niklas (2007) s.15
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den svårare kursen. Att undervisningen upplevs som enformig är de förmodligen 
inte  ensamma  om.  Enligt  skolverkets  utredning  Lusten  att  lära53 domineras 
matematikundervisningen i grundskolans senare år av en undervisningsform som 
beskrivs på detta sätt:

”Modellen utgörs av genomgång ibland, enskilt arbete i boken och diagnos, alternativt prov.
  Läraren går runt och hjälper eleverna individuellt.”

Det var precis så här eleverna jag samtalat med beskrev undervisningen.

En  av  de  lärarna  jag  intervjuade  i  studien  Attributionsteori  och  Matematik54 
nämnde också att lärarens tillkortakommande i att försöka variera undervisningen 
kan  vara  en  viktig  orsak  till  att  undervisningen  inte  blir  intressant  nog.  Det 
eleverna först  tar upp om ansträngning handlar också om hur eleven använder 
tiden på lektionen, eller om eleven får den arbetsro och tid som krävs. När Sjöberg 
skriver  om  tidsaspekten  av  matematik-undervisningen  och  beskriver  hur  två 
viktiga  ”tidstjuvar”  ligger  utanför  elevens  kontroll.  Dels  organisatoriska  eller 
strukturella tidsaspekten (hur mycket tid skolan ger åt matematikundervisningen) 
och dels hur läraren använder lektionstiden effektivt. Om eleven misslyckas p.g.a. 
att eleven inte hunnit med, kan orsaken alltså både kategoriseras som yttre som en 
inre. Något som eleverna inte reflekterat över är att misslyckande ofta kan bestå 
av  ”kunskapsglapp” att  kapitlet  man räknar  på kräver  vissa  förkunskaper  som 
eleven inte har. Sjöberg skriver55 att om elever ständigt är på efterkälken händer 
det regelbundet att de måste hoppa över saker för att hänga med, detta leder till 
brister som senare kan leda till nya misslyckande. Omvänt beskriver en av  lärarna 
i min förstudie56 att samma fenomen kan vara orsaken till en tillfällig framgång 
hos en annars svag elev, då man påbörjar arbetet med ett nytt kapitel som inte 
bygger på tidigare kunskaper har den svage eleven inte samma underläge. Detta 
leder oss in på orsaksförklaringar till framgångar i matematik.

Attributioner vid framgång
Alla utom en av eleverna beskriver hur orsaken till framgång kan vara relaterad 
till att man har lätt för olika saker. Eleverna använder uttryck som att ha lätt för att 
”ta in information” eller ”lätt för att komma ihåg regler”. Att man anstränger sig 
har betydelse för flera av eleverna på G nivå, men också intresset för att förstå 
matten. En av de  elever som har sett förbättrade resultat (kategori 2-elev) pratar 
om att hon utvecklats och pluggar nu för att förstå, och inte bara för att bli klar 
med uppgifterna:

53 Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik. Rapport 221
54 Zackrisson, Niklas (2007) s.15
55 Sjöberg, Gunnar (2006) s.143
56 Zackrisson, Niklas (2007) s.14
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Intervjuare: Varför tror du det går bättre nu än vad det gick förut?
Elev: Jag tror det är för att förut så jobbade jag bara jag tänkte att nu ska jag 

bara bli färdig, asså, jag tänkte inte att jag skulle lära mig någonting utan 
bara bli färdig med någonting.

Intervjuare: Ja
Elev: Nu tänker jag lite mer, varför jag gör saker

Längre fram i intervjun säger samma elev så här:

Intervjuare: Tycker du att dina föräldrar och lärare har haft stor betydelse för att det nu 
går bättre för dig nu,  eller har det mest att gör med att du själv har ändrat 
inställning?

Elev: Jag tror nog det är jag själv som utvecklats, ja..
Intervjuare: Vad tror du det beror på?
Elev: Ja, att man tänker mer på framtiden, och komma in på den linjen man vill
Intervjuare: Så det är kanske betyget som har betydelse.
Elev: Nää, asså att man vill ha förståelse, det är ju inte bara betyget

Den andra eleven som förbättrat sina resultat pratar om vikten av självförtroendet. 
Att om det går dåligt så kommer det fortsätta gå dåligt och vise versa. De duktiga 
eleverna (kategori 3) verkar tycka att framgång beror på att det är lätt och att man 
tycker det är roligt. 

Det som är gemensamt för alla elevkategorierna är att man ser som en orsak till 
framgång att man kan ha lätt för vissa saker. Kategori 3 eleverna tycker nästan allt 
är  lätt  och  är  de  enda  som anger  att  ämnet  är  roligt  som en  orsak  till  deras 
framgång. Det som är utmärkande för eleverna på G-nivå (kategori 1 och 2) är att 
de ser ansträngning som den främsta orsaken till framgång.

För att knyta an till ovanstående citat av en kategori 2 elev som beskriver hur hon 
både drivs av att kunna komma in på den gymnasieutbildning hon vill och av en 
vilja  att  förstå  matten,  så  skriver  skolverket  i  sin  rapport  Lusten  att  lära57 att 
betygen är det som motiverar elever mest i de senare åren av grundskolan.  Det 
denna  elev  beskriver  är  att  hon  nu  (åtminstone  delvis)  drivs  av  en  inre 
målsträvan58 att förstå vad hon gör. 

Alla  elever  anser  att  förmåga,  ”att  ha  lätt  för  matten”,  ofta  är  en  orsak  till 
framgång.  Lärarna i studien  Attributionsteori och Matematik  59 beskriver detta 
som en fråga om mognad, jag har inte gått in djupare på detta men kan konstatera 
att  lärarna och eleverna delar  uppfattningen om att vissa har lättare för sig än 
andra. När jag försöker tolka vad de två kategori 3 eleverna som ser nöjet i att 
räkna matte som en orsak till framgång säger, är det svårt att urskilja om de tycker 
att det är roligt just för att det är lätt, eller omvänt. Men det är helt klart att dessa 
elever tycker att det blir roligare när man ställs inför utmaningar. Det eleverna 
säger här stämmer bra överens med vad Kilbrand60 skriver att för att kunna ges 

57 Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik, s. 20f.
58 Se även kapitlet om mtivation sidan 6.
59 Zackrisson, Niklas (2007) s.15
60 Kilbrand, Maria (2007) s.34f
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möjlighet att uppleva framgångar måste man ställa rimliga krav på eleven som 
varken är för höga eller för låga. Håkan Jenner kallar detta för att ha realistiska 
anspråk61 . Längre ner i detta kapitel under avsnittet om förändring fortsätter jag 
beskriva hur eleverna beskriver lärarnas krav och förväntningar på eleverna.

Om samtal med föräldrar och lärare
Jag har frågat eleverna om de samtalar med föräldrar och lärare om varför det går 
som det  går  i  matten,  och  hur  de  tror  att  lärare  och  föräldrar  förklarar  deras 
resultat. Jag har också frågat vad det har för betydelse om lärare och föräldrar vet 
varför det går bra eller dåligt för eleverna. Eleverna svarade i intervjuerna att de 
inte trodde att föräldrarna visste varför det går som det går i skolan. När det gällde 
lärarna så sa flera elever att lärarna säkert visste, men att de inte hade pratat om 
detta. Eleverna hade svårt att svara på om det kunde ha betydelse om de vuxna vet 
varför det går bra eller dåligt för eleverna.

Jämför man svaren från de olika elevkategorierna ser man inga direkta skillnader i 
hur de svarat.

Frågor tidigare i intervjuerna kring orsakerna till varför det går bra eller dåligt i 
matten väckte elevernas intresses och de hade mycket att berätta, och när jag efter 
varje intervju frågade vad de tyckte om frågorna tyckte samtliga att det var bra 
frågor, men också att de aldrig eller sällan fått liknande frågor. Vad betyder det att 
eleverna  inte  diskuterar  orsakerna  till  fram-  och  motgång  med  lärare  och 
föräldrar? Enligt det jag tidigare skrivit om förväntningar, se figur 4 sidan 11, kan 
lärarens  värdering av elevens prestationer ha en viktig betydelse för hur eleven 
skapar nya förväntningar inför framtida prestationer.

Detta stämmer också bra in på lärarnas beskrivningar i  studien  Attributionsteori  
och matematik62, lärarna säger att de sällan diskuterar orsaker till resultat enskilt 
med eleverna, diskussioner handlar oftare om praktiska saker som till exempel 
vilka moment eleverna inte klarat på ett prov, och vad dom behöver öva mer på. 
En lärare påpekade även att diskussioner om orsaker till dåliga resultat kan vara 
känsligt, eftersom orsakerna kan ha att göra med personliga problem. 

Förändring
För att bli bättre i ämnet matematik är eleverna eniga om att det främst handlar om 
att anstränga sig mer. En elev sa dock att detta inte gällde alla elever, för det finns 
de elever som har lätt  för allt.  När jag därpå frågade vad eleven trodde dessa 
duktiga elever skulle göra för att bli ännu bättre gav eleven svaret att det kanske 
inte var någon skillnad, utan att även duktiga elever kanske måste jobba hårdare 

61 Jenner, Håkan (2004) s.60
62 Zackrisson, Niklas (2007) s.15
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för att bli bättre. De mest nyanserade svaren på frågan om hur man ska göra för att 
bli bättre på matte kommer dock från eleverna i kategori 2 (de som förbättrat sina 
resultat på senare tid).  Den ena av dessa elever tycker att det handlar om att vara 
mer koncentrerad på lektionen. Den andra eleven i kategori 2 pekade på att man 
måste ha en vilja att förstå det man håller på med. 
   Trots att ingen av de intervjuade verkade ha större problem med motivationen 
eller självförtroendet  frågade jag vad dom tyckte man skulle göra om man inte 
längre tror att man kommer lyckas? Svaren jag fick var att man kan vända sig till 
läraren, och fråga mer. Även om man inte tror att man kan så måste man ändå 
försöka. Eleverna svarade också att föräldrarna kan också hjälpa till och peppa, 
eller uppmuntra eleven. 
   När jag ställde frågan vad eleverna tyckte föräldrar kan göra för att hjälpa sina 
barn, fick jag inga överraskande svar. Det handlade mest om att hjälpa till och 
komma ihåg läxor, hjälpa till och förklara. Stötta eleven genom att t.ex. säga att de 
tror att det kommer att gå bra. 
   När jag frågade vad läraren kan göra fick jag blandade svar. Några tycker att 
lärare kan förklara mer ingående för de elever som behöver. Men de duktigare 
eleverna tycker samtidigt att genomgångarna kan bli sega. Flera elever pratar om 
att läraren måste se till så att undervisningen varieras och pratar om ”variationer i 
inlärningsmetoder”. Eleverna säger att  det blir  lätt ensidigt med samma typ av 
lektioner, och de vill gärna arbeta mer praktiskt, för då blir matten roligare. En 
elev  hittar  under  intervjun på  ett  exempel  hur  man vid  procenträkning  skulle 
kunna gå ut och göra statistiska undersökningar i trafiken. Alla tillfrågade elever 
tycker att lärarna bryr sig tillräcklig om hur det går för eleverna. När jag frågar 
eleverna om lärarna ställer höga krav på eleverna verkar de alla nöjda.

När det gäller skillnader i svaren från de olika elevkategorierna så handlar det 
främst om, som jag nämnt ovan, hur nyanserade svaren är på vissa frågor. Även 
när det gäller frågan om vilka krav som ställs på eleverna utmärker sig de två 
eleverna  i  kategori  2.  Varken eleverna  i  kategori  1  eller  kategori  3  tycker  att 
läraren ställer höga krav. Men eleverna i kategori 2 säger att läraren ofta ställer lite 
högre krav än vad de själva ställer. En elev svarar så här:

Intervjuare: Om vi ser på dig och L (läraren), tycker du att hon ställer höga krav på 
dig?

Elev: Nej inte mer än vad man klarar (paus)   ...hon kanske ställer lite högre än 
vad man själv tycker för då kanske man klarar det ändå

Intervjuare: mm
Elev:  men jag tycker inte hon ställer för höga.

Samtidigt säger en av dessa elever (som nu satsar på VG) att lärarna vill att det är 
de själva som ska ställa krav på sig själva, men eftersom lärarna vill att de ska få 
högre betyg så pushar dom på lite extra. 

Eleverna tycker alltså främst att ska man bli bättre så får man jobba mer. Men som 
jag nämnde inledningsvis var det en elev som sa det finns de elever som har lätt 
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för allt. På elevens svar verkar det som att han tidigare inte reflekterat så mycket 
över frågan utan säger mest som det verkar utifrån hans perspektiv. Framgång i 
matte verkar för denna elev både kunna bero på ansträngning och på förmåga. Är 
man duktig så kan det verka som att man aldrig behöver anstränga sig. Detta kan 
bli än mer tydligt om lärare inte ställer högre krav på dom duktiga eleverna. En av 
eleverna i kategori 3 (de starkaste eleverna) beskrev hur han kunde sitta en hel 
lektion utan att göra något alls. Man kan fråga sig hur detta påverkar en svagare 
elevs självbild? När det gäller svaren från de två eleverna i kategori 2, var det en 
av dem som haft problem med koncentrationen, och en som svarar att  hon nu 
pluggar  för  att  förstå  snarare  än  för  att  bli  klar  (se  även  tidigare  avsnitt  om 
attributioner vid framgång). Det är tydligt att deras framgång inte kommit av sig 
självt,  utan  som ett  resultat  av  både deras  eget  och deras  lärares  arbete.  Den 
sistnämnda eleven  tillskriver den egna förståelsen ett värde i sig och detta kan 
adderas till värdet av ett bra betyg. 
  När  eleverna  tillfrågades  vad  man  kan  göra  om  man  har  ett  dåligt  själv- 
förtroende var deras första svar oftast att  man skulle vända sig till  lärare eller 
föräldrar. I  enlighet  med  både  Eccles  teorier  om motivation63,  och  vad  Taube 
skriver om självuppfattning64,  så har andra vuxnas stor betydelse,  de kan både 
påverka  elevens självuppfattning  och förväntningar  inför  framtida  prestationer. 
Och det förefaller som om eleverna är mycket medvetna om detta.
   Eleverna har också synpunkter på undervisningen och flertalet av eleverna vill 
se  mer variation på lektionerna.  Detta  har  jag redan skrivit  om i  avsnittet  om 
attributioner  vid  motgång,  om  hur  den  form som dominerar  matematikunder-
visningen i Sverige är mycket enformig med mycket enskilt arbete65. Att variera 
undervisningen framstå som en stor utmaning för framtida matematik-lärare.

Slutligen vill jag bara jämföra några av dessa resultat med vad som kommit fram 
tidigare undersökningar. När det gäller att variera undervisningen är det intressant 
att mot den önskan, som finns hos de elever jag talat med, om variation ställa det 
som  Sjöberg  hävdar66 i  sin  avhandling,  att  svaga  elever  har  problem  med 
alternativa under-visningsformer som t.ex. grupparbeten på grund av att det lätt 
blir rörigt i klassrummet.
   För att knyta an till det som eleverna sa om hur man ska bära sig åt för att bli 
bättre, till exempel sa en elev att det handlar om att vara mer koncentrerad, detta 
är  relaterat  till  tidsaspekten  Sjöberg67 beskriver och  tiden  som  bristvara  i 
matematikundervisningen,   det förefaller rimligt att de elever som har svårt att 
koncentrera sig drabbas hårt av detta.
   Sjöberg framhåller också i sin avhandling att de två främsta anledningarna till 
vändning och förbättrat  resultat  hos  de  13  elever  Sjöberg studerat  var  för  det 
första, stöd från lärare och lärare som ställer krav. Och för det andra att eleverna 
själva tog tag i sina problem. Jag kan utifrån mina samtal med två elever (kategori 
2), som visserligen kanske aldrig varit i så stora problem som de elever Sjöberg 
63 Se även tidigare kapitel om prestationsmotivation.
64 Se även tidigare kapitel om självuppfattning.
65 Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik
66 Sjöberg, Gunnar (2006) s.172ff
67 Sjöberg, Gunnar (2006) s.145
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observerat, se stora likheter i orsaken till förbättrade resultat.  Eleverna säger att 
dom själva är ansvariga för framgången, men troligtvis har även lärarnas krav 
bidragit  till  framgången.  Att  pusha eleven lagom hårt  handlar  mycket  om det 
lärarna i studien  Attributionsteori och matematik68 pratar om att anpassa under-
visningen efter elevens behov.
   De lärare som intervjuades i studien Attributionsteori och Matematik69 pratade 
mycket om hur elever som har dåligt självförtroende måste ges stöd i form av att 
anpassa  uppgifternas  svårighetsgrad  och  att  försöka  få  eleverna  att  tro  på  sig 
själva. 
  

Slutsatser
Här följer en kortfattad sammanfattning dessa resultat, jag upprepar mina fråge-
ställningar och besvarar frågorna så gott det går utifrån mina samtal med eleverna. 

Hur uppfattar eleverna att deras självuppfattning påverkar deras resultat?
Det är mycket svårt att mäta just självuppfattning och jag gör inga anspråk på att 
ha gjort ett seriöst försök till detta. Men i mina samtal med eleverna har jag ändå 
kunna få en någorlunda idé om hur de ser sig själva som elever, hur dom jämför 
sig  med andra  elever. Eleverna  jag samtalat  med har  samtliga  ett  ganska  gott 
självförtroende och verkar ha god till ganska god akademisk självuppfattning. De 
eleverna med en till  synes relativt  mindre god akademisk självuppfattning var 
trots allt av den åsikten att med större ansträngning skulle dom förmodligen kunna 
klara  av  högre  mål  i  matematik.  Dock  hade  flertalet  av  dessa  elever  inte 
motivation till att lägga mer tid på matematiken. Det jag kan dra som slutsats av 
detta är att  endast en god självuppfattning är inte tillräckligt för goda resultat. 
Värdet  av  ett  högre  betyg  tycks  bland  dessa  elever  inte   motivera  till  den 
arbetsinsats det skulle kräva. Eleverna verkade dock generellt väl medvetna om att 
att dåligt självförtroende kunde påverka resultatet, och att framför allt  läraren har 
en viktig roll i att stötta elever med dåligt självförtroende.

Hur beskriver elever orsaker till fram- och motgångar i matematik?
Vid motgång anser de flesta eleverna att det har att göra med att man inte arbetat 
tillräckligt med matten. Det kan ha att göra med att man inte varit koncentrerad 
och slösar bort tid på annat, eller att man helt enkelt lagt allt krut på grundkursen i 
stället för på de svårare kapitlen bland annat för att målen inte är satt högre än så. 
En av de vanligaste orsakerna som eleverna nämner till att matten ibland är jobbig 
är att lektionerna ofta är enformiga. Här följer en tabell (figur 5) där jag samman-
fattar hur de elever jag intervjuat attribuerar motgång uppdelat i elevkategorier 
och sorterade i inre och yttre attribution.

68 Zackrisson, Niklas /2007)  s.16f
69 Zackrisson, Niklas (2007) s.16

30



Högstadieelevers syn på orsaker till fram- och motgång i matematik. Niklas Zackrisson

Figur 5. Attribution vid motgång

Eleverna attribuerar framgång till  inre faktorer som förmåga och ansträngning. 
När det gäller förmåga så säger man att man har lätt för matte, man har lätt att ta 
in information eller lätt att komma ihåg regler. Men även en vilja att förstå, och 
ansträngning är viktiga orsaker. Att matte är roligt beskrivs av de starkare eleverna 
också som en orsak till framgång men det är svårt att avgöra, även för eleverna, 
om det är roligt för att de har lätt för matten, eller om matten blir lätt för att man 
har  roligt  när  man arbetar  med  matten.  Här  följer  en  tabell  (figur  6)  där  jag 
sammanfattar hur de elever jag intervjuat attribuerar framgång uppdelat i elev-
kategorier och sorterade i inre och yttre attribution.

Figur 6. Attribution vid framgång. De dominerande orsaksförklaringarna är skrivna i fet stil.

Hur ser eleverna på lärarens och föräldrarnas roller?
De elever jag intervjuat  har inte beskrivit  deras föräldrarnas roll  som speciellt 
viktig för  matematikundervisningen. Dock nämner ett par elever att de kan ibland 
kan få hjälp av  föräldrarna med att förklara saker de inte förstår. Men oftast frågar 
man lärare eller kamrater i skolan. En intressant parentes i detta sammanhang är 
att Sjöberg beskriver hur elever i Sverige 10 gånger oftare frågar klasskamrater 
om hjälp än de frågar läraren, och detta är oftare än för elever i andra jämförbara 
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länder70. Dock har jag inte undersök i hur stor utsträckning eleverna tar hjälp av 
lärare  respektive  kamrater  när  de  står  inför  ett  problem.  Läraren  kan  enligt 
eleverna spela en viktig roll när man står inför större problem. De bör stötta och 
peppa en eleven som på olika sätt tycker matten är jobbig. Enligt eleverna är det 
viktigt att läraren ställer lagom höga krav på eleverna. 

Vad kan man enligt eleverna göra för att bli bättre i matte?
Eleverna har många idéer om vad som kan påverka resultatet positivt. De har både 
idéer om vad de själv kan göra för att bli bättre, men även hur de kan ta hjälp av 
föräldrar och lärare. De idéer som dominerar är följande:

• Ska man bli bättre handlar det framförallt handlar det om att lägga mer tid 
på matten. Räkna på lektionerna men även hemma.

• Det är viktigt att använda tiden effektivt och bland annat försöka vara kon-
centrerad på lektionerna. 

• Att läsa för att förstå och inte bara för att bli klar. 
• Både föräldrar och lärare kan vara till stöd när man inte förstår något och 

behöver hjälp med förklaring, men även då man har dålig självförtroende 
och behöver stöd.

• Elever  menar  att  lärarens  uppgift  inte  bara  är  att  förklara  och  stötta 
eleverna utan att han eller hon även bör se till så att undervisningen inte 
blir  långtråkig.  De flesta  elever  upplever  undervisningen som enformig 
och ser detta som negativt.

70 Sjöberg, Gunnar (2006) s.176
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Diskussion

Metoddiskussion

Intervjuer och resultat
Oavsett om vilka termer man använder så är det viktigt att fundera över om de 
frågor  man  ställer  mäter  det  de  är  avsedda  att  mäta,  och  följaktligen  att  de 
tolkningar man gör av insamlad data, verkligheten beskriver det man påstår sig 
tolka. Det är detta som kallas validitet71. I detta avseende vill jag kommentera att 
jag även om jag i denna rapport använder ordet självuppfattning, inte gör anspråk 
på att ha gjort någon djupare analys eller kartläggning av mina intervjupersoners 
självuppfattning. Men jag har försökt bilda mig en uppfattning om hur dom dom 
ser sig själva som matematikelever, och om dom verkar ha ett gott eller dåligt 
självförtroende.

En undersökning bör också vara tillförlitlig, eller reliabel. Detta betyder att det 
inte ska finnas faktorer som stör vilka kan göra att resultatet inte blir det samma 
om undersökningen skulle upprepas72 73. Om jag skulle uppskatta trovärdigheten 
för denna undersökning skulle jag bland annat kunna se till att jag är ensam om att 
ha gjort intervjuerna, det finns alltså mindre risk att frågorna ställts olika, än om 
det varit fler intervjuare. 

Som forskare kan jag också fråga mig vad mina tolkningar betyder rent generellt. 
Kan  min  undersökning  säga  något  om  högstadieelever  och  högstadielärare  i 
allmänhet? Kanske inte, men det är i alla fall goda exempel på hur elever kan 
uppfatta sig själva, sina lärare och föräldrar, och dessa exempel har ett värde i sig 
och som kan hjälpa oss att förstå sambanden mellan till exempel attribution och 
förväntningar.

Vad jag missade
Jag kan i efterhand tycka att arbetet kunde ha begränsats mer, kanske hade jag 
kunna  utelämna  vissa  delar  och  fokuserat  mer  på  andra.  Men  med  de 
frågeställningar jag hade då jag gick ut och intervjuade eleverna är jag ganska 
nöjd med resultatet. På några områden hade eleverna inte så mycket att berätta, 
med det faktum att eleverna inte reflekterat över vissa frågor (som till exempel om 
hur deras föräldrar attribuerar deras fram- eller motgång) kan vara ett intressant 
resultat i sig. 

71 Bell, Judith (2006) Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur. s.117-118
72 Ibid s.117-118
73 Trost, Jan (2005) s.111
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Resultatdiskussion

Om resultatet av denna studie
Jag tycker  det  är  intressant  att  eleverna i  så  stor  utsträckning attribuerar  både 
fram- och motgång till inre faktorer, såsom till exempel vilja och ansträngning. 
Kanske beror detta på att det går relativt bra för de elever jag intervjuat, jämfört 
med de elever som normal definieras som svaga i matematik i mycket av den 
litteratur jag studerat. Gunnar Sjöberg har t.ex. i sin studie74 följt 13 elever under 
längre  tid  och dessa elever  hade framförallt  stora  problem med matten i  dom 
tidigare skolåren. Det är viktigt att se resultatet ur rätt perspektiv, eleverna i min 
studie går i årskurs nio och alla elever kommer  med största sannolikhet att klara 
målen för grundskolan.

Vidare var  det  mycket  intressant  att  eleverna  var  så  pass  ovana  att  diskutera 
orsaker till fram och motgång, men kanske har detta att göra med att det inte finns 
så  mycket  tid  till  individuella  samtal  elever  och lärare  emellan.  Detta  resultat 
liknar  mycket  de  utsagorna  lärarna  gör  i  studien  Attributionsteori  och  mate-
matik75 om att man mest pratar om vad man praktiskt måste göra för att komma 
vidare.  En  intressant  fråga  är  i  hur  stor  utsträckning  samtal  kring  orsaker  till 
motgång kan öka elevers metakognition? Ett bra exempel på en insikt som skulle 
kunna komma fram i samtal om varför man ibland lyckas och ibland inte, är den 
elev som säger att orsaken till sina framsteg är att hon tidigare bara räknade för att 
bli  klar, och nu  mer  försöker  att  förstå  (se  kapitlet  Resultat  –  Attribution vid 
framgång).

I arbetet  Attributionsteori och matematik76 pratar lärarna mycket om att anpassa 
undervisningen,  och att  elever ofta får  problem p.g.a.  att  elever missat viktiga 
kunskaper som ses som nödvändiga förkunskaper i det aktuella avsnittet. Eleverna 
har inte alls pratat om detta som möjlig orsak till misslyckande. Antingen kan det 
vara så att just de elever jag pratat med inte haft problem av detta slag, eller så kan 
det  (vilket jag håller för mer troligt) vara ett tecken på att denna typ av problem 
kan vara svåra att själv upptäcka för en elev.

74 Sjöberg, Gunnar (2006) 
75 Zackrisson, Niklas (2007) s.14
76 Ibid. s.14
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Idéer om fortsatt forskning
Jag  har  funnit  denna  studie  mycket  givande  och  jag  har  funnit  att  orsaks-
förklaringar  och  attributionsmönster  är  ett  intressant  sätt  att  närma  sig  andra 
områden som motivation och självuppfattning.  För att  undersöka detta  område 
vidare skulle det också vara av intresse att även intervjua elevernas lärare och 
föräldrar, för att  få en ännu bättre  blid av hur vuxna påverkar elevers orsaks-
tolkningar, självuppfattning och förväntningar. En intressant fråga att ställa i en 
framtida studie skulle kunna vara, hur påverkas vi, eller vad lär vi oss, av samtal 
om våra attributionsmönster? Ett annat sätt att närma sig ämnet skulle kunna vara 
att göra en mer kvantitativ studie om elevers attributionsmönster. Jag hoppas detta 
arbete kan leda till att jag, och kanske andra, kan blir inspirerade till att på olika 
sätt försöka motivera elever i det praktiska arbetet som lärare.

35



Högstadieelevers syn på orsaker till fram- och motgång i matematik. Niklas Zackrisson

Referenser

Bell, Judith (2006) Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur.

Börjesson, Martina, Kristoferson, Åsa (2003) Ålderns betydelse för 
arbetsmotivationen, C-uppsats i Psykologi. Linköpings Universitet.

Hartman, Jan (2004) Vetenskapligt tänkande, Från kunskapsteori till metodteori. 
Lund, Studentlitteratur.

Imsen, Gunn (2000) Elevens värld. Studentlitteratur, Lund.

Jenner, Håkan(2004) Motivation och motivationsarbete. Liber, Stockholm.

Kilbrand, Maria (2007) Motivation och självuppfattning. IBL, Linköpings 
Universitet.

Sjöberg, Gunnar  (2006) Om det inte är dyskalkyli vad är det då? 
Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete. Institutionen för matematik, 
teknik och naturvetenskap. Umeå universitet.

Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik.. Rapport 221,
www.skolverket.se

Skolverket (2005) En sammanställning av TIMSS 2003. Särtryck av Rapport 255, 
www.skolverket.se

Skolverket (2007) Skolverkets lägebedömning 2007, Rapport 303,  
www.skolverket.se

Taube, Karin (2007) Läsinlärning och självförtroende. Nordstedts Akademiska 
Förlag. 

Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund.

Wyndhamn, Jan, Riesbeck, Eva, Schoultz, Jan (2000) Problemlösning som 
metafor och praktik. Slutrapport av projektet: Problemlösning som metafor 
och praktik. ITL, Linköpings Universitet.

Zackrisson, Niklas (2007) Attributionsteori och Matematik. Ministudie, 
Forskningsmetodik och Vetenskapsteori. IBL, Linköpings Universitet.

36



Högstadieelevers syn på orsaker till fram- och motgång i matematik. Niklas Zackrisson

Appendix A
Tabell vid framtagning av intervjufrågor.
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Appendix B
Intervjuguide elevintervjuer.

Sida 1:

Information: 45 minuter, Bandupptagning. 
Nyttjande:   Det som du säger kommer inte någon annan än jag använda eller se. 

Bara för min rapport.
Samtycke:   Frivilligt   du   behöver inte svara, om du inte vill.
Konfidentialitet: Av-identifierad. Inga namn kommer att finnas i rapporten.

Svara ärligt, om någon fråga är svår att förstå så är det bara att säga till!!

Sida 2:
Elevens självuppfattning Inledande frågor om undervisningen:

Vad tycker du om Matte? 
Vad gör ni på matten?
              Enskilt räknande?

Vad tycker du om att sitta räkna själv på lektionerna?
Om ja  -   Varför?
Är det roligt /jobbigt
Är du bra på att arbeta ensam med matten

              Muntlig diskussion /Genomgångar?
Berätta om genomgångarna

                         Deltar du aktivt i diskussioner?
Varför / Varför inte?
Är det roligt / jobbigt
Hänger du med på genomgångarna?

              Diagnosen i boken?
Hur går det? Räknar du blå eller röd kurs?

              Prov?
Hur går det på proven?

Betyg:
Är du nöjd med resultaten?

             Har det alltid varit så?  Jämför med i 7:an tex.
              Tidigare betyg:

Tycker du att du är bra på matte?
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Sida 3

Elevens attributioner
Misslyckanden

När det inte går så bra på proven, vad beror det på?
Är det någon typ av uppgift du ofta har problem med? Varför?
(Förmåga Ansträngning      Uppgiftens svårighetsgrad         Tur/Otur)

Framgångar nu
När det går bra på ett prov, vad beror det på?
Är det någon typ av uppgifter du oftare klarar? Varför?
(Förmåga Ansträngning      Uppgiftens svårighetsgrad         Tur/Otur)

 
Misslyckanden förr
Varför tror du att det gick sämre på proven tidigare? 
(Förmåga Ansträngning      Uppgiftens svårighetsgrad         Tur/Otur)

Vad är skillnaden mot nu?*
Intervjuguide fortsättning...

Sida 4
Elevens uppfattning om  hur  föräldrar och lärare förhåller sig till 
elevens attributioner 
Pratar du med dina föräldrar om varför det går som det går på matten?

Vad säger dom om detta?
Tror du dom har någon ide om varför det går bra/dåligt?
Vad tror dom?
Tycker ni olika?
Hur då?

Vad har dina föräldrars åsikter för betydelse tycker du?
Hur menar du?
Vem tror du oftast har rätt?

Pratar du med din lärare om varför det går som det går på matten?
Vad säger han/hon om detta?
Tror du han/hon  har någon ide om varför det går bra/dåligt?
Vad tror han/hon?
Tycker ni olika?
Hur då?

Vad har din lärares åsikter för betydelse tycker du?
Hur menar du?
Vem tror du oftast har rätt?
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Sida 5

Förväntningar och förändring
Hur tror du att det kommer att gå på nästa prov?

Varför?
Kommer du att kunna höja ditt betyg på sikt?

Om man ska kunna förbättra sina resultat, hur ska man göra då tror du?
               Vad är det som krävs?   ( Vad har du gjort för att bli bättre?) 

 Du sa tidigare att orsaken till att du misslyckas är .......
Kan man ändra på det?
Hur?

   Om man inte tror att man kommer klara det då?

Föräldrar:
Vad tycker du föräldrar kan göra för att hjälpa sitt barn?

Bara detta?
Om det går dåligt, vad kan föräldrarna göra då?
Om man tycker matte är tråkigt, vad kan föräldrarna göra då?
Om man inte tror att man kommer klara det då?

Lärare:
Vad ska en lärare göra för att hjälpa?

Bara detta?
Om det går dåligt, vad kan läraren göra då?
Om man tycker matte är tråkigt, vad kan läraren göra då?
Om man inte tror att man kommer klara det då?

Tycker du att din lärare ställer höga krav på dig? 
                                            Eller             vad säger dom att du ska göra? 
              Är det någon skillnad på nu och då?

När det går dåligt och när det går bra?
Tycker du att din lärare bryr sig tillräckligt?
               Är det någon skillnad på nu och då?

När det går dåligt och när det går bra?
Har dina föräldrar eller lärare haft betydelse för att det nu går bättre för dig?
Hur då?
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Appendix C
Teknisk information om ljudupptagning av  intervjuer.

Ljudupptagning skedde via inbyggd microfon i en bärbar dator. Datorn ställdes 
vid sidan om bordet och när ljudupptagningen startats släcktes bildskärmen för att 
denna inte skulle störa intervjuaren eller intervjupersonen.

Utrustning: 
• Laptop, Apple MacBook 
• Freeware programvara för ljudupptagning ”Audacity 1.2.5”. 

Fördelar jämfört med traditionell bandupptagning:
• Att ha en ljudupptagning i en ljudeditor på datorn underlättade 

transkriberingen avsevärt. 
• Inget krångel med band, med 8 GB ledigt utrymme skulle jag kunna spela 

in nära 28 timmar.
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