
Linköpings universitet
Lärarprogrammet

Jenny Landin

Självuppfattning och
matematiksvårigheter

Matematisk självuppfattning hos sex barn i matematiksvårigheter

Examensarbete 10 poäng Handledare:
Inga-Lill Vernersson

LIU-LÄR-L-EX--02/24--SE Institutionen för
utbildningsvetenskap



Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för
beteendevetenskap
581 83 LINKÖPING

Datum
Date

2003-01-20

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

• Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
• Examensarbete ISRN   LIU-LÄR-L-EX—02/24--SE

         
• C-uppsats

D-uppsats
Serietitel och serienrummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version

Titel
Title

Självuppfattning och matematiksvårigheter
Matematisk självuppfattning hos sex barn i matematiksvårigheter

Self- concept and difficulties in mathematics

Författare
Author

Jenny Landin

Sammanfattning
Abstract

Arbetet handlar om hur sex barn i svårigheter med matematik uppfattar sig själva som
matematiker, hur de finner att andra uppfattar dem som matematiker och vad det beror på samt
hur den matematiska självuppfattningen är hos dessa elever. I studien har jag arbetat kvalitativt
med en fenomenografisk ansats, där datainsamlingen skett genom intervjuer, i en år fem klass på
en skola i sydöstra delen av Sverige. Resultatet visar b. la. elevernas matematiska attityd, känslor
och tillfredställelse. Avslutningsvis reflekteras och diskuteras resultatet med hänsyn till syfte,
problemformuleringar och litteraturgenomgång.

Nyckelord
Keyword

Självuppfattning, självbild, självvärdering, självkänsla, självförtroende, matematiksvårigheter,
matematisk självuppfattning, matematikkänslor, matematisk attityd, matematisk tillfredställelse,
matematiker.



Innehållsförteckning

1 Bakgrund sid. 1

2 Syfte och problemformulering sid. 2
2.1 Problemformulering sid. 2

3 Metod sid. 2
3.1 Litteraturval sid. 2
3.2 Undersökningens genomförande sid. 2

3.2.1 Kvalitativ metod- intervjuer sid. 2
3.2.2 Undersökningsgrupp sid. 4
3.2.3 Analys av material sid. 4
3.2.4 Metoddiskussion sid. 5

4 Litteraturgenomgång sid. 6
4.1 Historisk återblick kring självuppfattning i 

identitetsutveckling sid. 6
4.1.1 William James (1842-1910) sid. 6
4.1.2 Symboliska interaktionismen sid. 6
4.1.7 Sigmund Freud (1856-1939) sid. 7
4.1.4 Fenomenologin sid. 8

4.2 Begreppsdefinitioner sid. 9
4.2.1 Självuppfattning sid. 9
4.2.2 Självbild och självförtroende sid. 9
4.2.3 Självkänsla sid. 10
4.2.4 självvärdering sid. 10

4.3 Självuppfattningens uppbyggnad sid. 10
4.4 Utveckling av självuppfattningen i skolans kontext sid. 11
4.5 Egna begreppsdefinitioner utifrån refererad litteratur sid. 13
4.6 Matematiksvårigheter sid. 13
4.7 Faktorer som kan inverka på självuppfattningen i

matematik med avseende på barn i
matematiksvårigheter sid. 14
4.7.1 Matematikens attityder sid. 15
4.7.2 Matematikens känslomässiga påverkan sid. 15
4.7.3 Matematikens sociala påverkan sid. 16
4.7.4 Matematikens pedagogiska påverkan sid. 16

4.8 Forskning kring självuppfattning och
matematiksvårigheter sid. 17

5 Resultatredovisning sid. 18
5.1 Matematisk självuppfattning sid. 19

5.1.1 Min matematiska attityd sid. 19



5.1.1.1 Uppfattningar kring vad eleverna tycker om matematik sid. 19
5.1.1.2 Uppfattningar kring behovet av räkning sid. 20

5.1.2 Mina matematikkänslor sid. 20
5.1.3 Min matematiska tillfredsställelse sid. 22
5.1.4 Jag som matematiker sid. 23
5.1.5 Min uppfattning kring omvärldens syn på mig som

matematiker sid. 24
5.1.5.1 Elevernas uppfattningar kring klasskamraternas syn på dem

som matematiker sid. 24
5.1.5.2 Elevernas uppfattningar kring lärarnas syn på dem som

matematiker sid. 25
5.1.5.3 Elevers uppfattningar kring föräldrarnas syn på dem som

matematiker sid. 26
5.2 Sammanfattning av resultatet sid. 26

6 Resultatanalys och diskussion sid. 29
6.1 Förslag till fortsatt forskning sid. 33

7 Källförteckning sid. 34

Bilagor



1

1 Bakgrund
Under min tid som elev i grundskolan har jag, på olika sätt haft svårt för matematik. Skolåren
har kantats av stödundervisning och det har upplevts som psykiskt påfrestande, på så vis att
jag kände mig annorlunda och dum. Den föreställningen jag hade av mig själv var inte på
något vis positiv och enligt mig själv tror jag att den negativa matematiska självbilden, i det
långa loppet, bl.a. utvecklades utifrån oändligt många misslyckanden inom matematiken och
alltför orimliga krav som jag ställt på mig själv. Med handen på hjärtat, så kan jag säga att jag
avskydde matematik. Att få många ”röda bockar” i sitt matematikhäfte skapade en slags
misstro för min egen kunskap och mig själv som person. Och om detta fortsatt skulle det ha
haft förödande effekter för mitt lärande, både socialt, emotionellt och kognitivt.
När jag väl började gymnasiet startade en tilltro till min egna matematiska förmåga och det
relativt dåliga självförtroendet började stärkas, vilket gjorde att jag utvecklades i en positiv
riktning, både matematisk och personligt. Hade inte det hänt hade jag inte varit där jag är
idag, snart en färdigutbildad ma/no lärare.

Med denna bakgrund i bagaget så vill jag fördjupa mig i självuppfattning samt
matematiksvårigheter och på det sättet få en uppfattning i och utöka mina kunskaper inom
dessa områden. Jag ser det som ytterst intressant att undersöka hur barn med särskilt
utbildningsbehov i matematik upplever sig själva i förhållande till ämnet matematik och
försöka få en inblick i deras matematiska självuppfattning och se om och hur den har
påverkats utifrån svårigheter i matematik.

Genomgående i min forskning väljer jag att använda uttrycket barn i matematiksvårigheter,
detta pga. att min studie är genomförd under en kort tidsperiod. Under denna tidsperiod var
dessa elever, i min undersökning, barn i svårigheter med matematik. Detta behöver inte ha
varit ett faktum i det förflutna eller vara så för alltid i framtiden. Uttrycket: barn med
svårigheter i matematik eller barn med matematiksvårigheter tycker jag upplevs som en
definitiv stämpel, både i då-, nu-, och framtid, vilket kan ha förödande effekter för elever i
svårigheter.

Som blivande lärare, är det betydelsefullt att bilda sig en uppfattning om
matematiksvårigheter, då man säkerligen kommer att möta elever som på olika sätt har
problem i matematik. Att även väcka ett intresse, för områdena självuppfattning och
matematik, hos andra, för att kunna föra forskningen vidare, är relevant för skolans
utveckling. Forskning om självuppfattning relaterat till matematik är något som behövs
undersökas vidare i, då det, utifrån min erfarenhet, inte finns många studier genomförda inom
området. Dessa forskningar är väsentliga för att utveckla en positiv självuppfattning, hos barn
och vuxna, vilket är grundläggande för att de ska må bra och ha ett bra välbefinnande.
Lpo har formulerat hur viktigt det är för självkänslan att känna en belåtenhet inför det arbete
man gör i skolan:

”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll
därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den
tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”1

                                                
1 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. (1998). Stockholm:
Utbildningsdepartementet. s. 9.
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2 Syfte och problemformulering
Syftet med studien är att försöka få ett perspektiv om hur elever i svårigheter med matematik,
uppfattar sig själva i förhållande till matematik. Då självuppfattning är ett mångfasetterat
begrepp, vilket påverkas av olika faktorer, unikt för alla människor, är det relevant att betrakta
olika aspekter som tillsammans utgör en väv som bygger upp matematisk självuppfattning.
Detta för att få en uppfattning i hur eleverna ser sig själva i förhållande till matematik.

2.1 Problemformulering

• Hur uppfattar, elever i svårigheter med matematik, sig själva som matematiker?

• Hur är den matematiska självuppfattningen, hos elever i matematiksvårigheter?

• Hur finner de att andra uppfattar dem som matematiker och vad beror det på?

3 Metod

3.1 Litteraturval

Då det finns mycket forskning om matematiksvårigheter och självuppfattning har jag valt att
ta upp delar av den forskning som jag finner intressant för mitt forskningsresultat.
Litteraturarbetet har sin fokus kring begreppen självuppfattning och matematiksvårigheter i
allmänhet. Utifrån detta har arbetet bestått i att skapa en väv för att få en förståelse för den
matematiska självuppfattningen hos sex barn i svårigheter med matematik. För att begränsa
mig ligger tyngdpunkten på självuppfattningen, då det är det som jag i första hand avsett att
undersöka.

Matematiksvårigheter och självuppfattning är begrepp som är svårdefinierade, vilket har
medfört att litteraturgenomgången har tagit lång tid att få en struktur kring. Med anledning av
detta har det varit relevant att försöka definiera begreppet självuppfattning och dess struktur,
då det har varit av betydelse i analysen kring det insamlade materialet. Denna
litteraturrelaterade definitionen finns i litteraturgenomgången.

Som stöd för t.ex. uppsatsens skriftliga struktur, har jag haft hjälp av två böcker. Dessa två har
varit till en stor hjälp, vid olika frågor under arbetets gång, vad gäller forskningsmetodik.2

3.2 Undersökningens genomförande

3.2.1 Kvalitativ metod- intervjuer

I min undersökning har jag valt att arbeta kvalitativt med en fenomenografisk ansats. Att
arbeta med en kvalitativ metod innebär att man vill karakterisera, beskriva egenskaperna hos
något. Datainsamlingen kan ske genom observationer, intervjuer, brev, bilder, osv.
Kvantitativa metoder används då man ska beskriva storlek, mängd etc.3

                                                
2 Bell, Judith. (1999). Introduktion till forskningsmetodik & Hartman, Sven G. (1993). Handledning.
3 Larsson, Staffan. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. s. 7-8.
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Det centrala i kvalitativa metoder skulle således vara att man söker de kategorier, beskrivningar
eller modeller som bäst beskriver något fenomen eller sammanhang i omvärlden, medan andra
metoder inriktar sig på att arbete med på förhand givna kategorier och söka beskriva omvärlden
genom mätning eller testning.4

En kvalitativ metod kan vara inriktad både på första ordningens perspektiv- vilket handlar om
fakta - vad som kan observeras. Den andra ordningens perspektiv- handlar om hur någon
upplever något - hur något är för någon.5
Fenomenografins undersökningsintresse är att beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av
människor, vilket betyder att innebörder är mer relevant än förklaringar, samband eller
frekvenser. Ansatsen är en empirisk grundad beskrivning av olika sätt att uppfatta omvärlden.
Den är empirisk då den är ett försök till att beskriva och analysera vad några människor har
uttryckt under en intervju. Inom fenomenografin används intervjuer som bas, detta pga. att
syftet är att få reda på hur någon föreställer sig sin omvärld.6

Jag har använt mig av intervjuer för att få en förståelse för hur sex elever, i svårigheter i
matematik, uppfattar sig i förhållande till ämnet matematik och utifrån detta skapat en bild
kring självuppfattningen. Att intervju som metod användes beror på att akademisk
självuppfattning, dvs. hur de uppfattar sig själva i förhållande till ämnet matematik, kan vara
ett svårbegripigt ämne för elever att skriva om, vilket jag hade tänkt först. Men jag lämnade
denna idé då jag insåg att jag skulle ha behövt många huvudfrågor, för eleverna att skriva
kring, för att komma till kärnan av min undersökning, dvs. självuppfattningen relaterat till
ämnet matematik. Min undersökning har varit att fokusera kring elevernas upplevelser och det
har förefallit sig som naturligt att intervjua elever, då de är de enda som kan berätta hur de
själva anser sig vara.

Vid intervjuer med barn är det viktigt att skapa en relation, en social kontakt, vilket förutsätter
koncentration från intervjuarens sida för att skapa en förståelse för vad barnet menar och för
att knyta nästa fråga till det barnet har sagt. Intervjun måste få en karaktär av ett samtal, då
barnet kan bli mer villig att dela med sig av sina tankar och bör inledas med vida, öppna och
övergripande frågor, för att närma sig kärnan av innehållet i intervjun. Under samtalet med
barnet är det relevant att använda sig av följdfrågor och vara en aktiv samtalspartner genom
att säga ”Hur menar du?”, ”Varför då?”, ”Hur tänkte du?" osv. för att föra samtalet vidare. Då
det kan vara svårt att detaljplanera frågorna i förväg så är det viktigt att fokusera syftet med
intervjun. Det är också viktigt att, innan intervjuserien börjar, pröva frågorna på ett eller flera
barn.7

Innan intervjuerna genomfördes gjorde jag en testintervju, för att se om frågorna var bra
formulerade och samtidigt fick jag öva mig inför de kommande samtalen. Under denna
provintervju, med en 13- årig pojke, fick jag erfara att jag behövde ställa många följdfrågor
för att intervjupersonen skulle förstå. Jag valde att ha intervjufrågorna kvar, då jag ansåg att
de var relevanta för undersökningen.
Under intervjun hade jag tretton öppna frågor att utgå ifrån (idéerna till en del av
intervjufrågorna fick jag ifrån ett examensarbete kring matematiksvårigheter samt en
metodikbok för barnintervjuer), men samtidigt blev intervjun formad efter vad barnen sade
(bilaga 1), så man kan säga att intervjufrågorna användes som utgångspunkt för att få ett
                                                
4 Larsson, Staffan. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. s. 8.
5 Marton i Larsson, Staffan. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. s. 12.
6 Larsson, Staffan. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. s. 12-13.
7 Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid. (2000). Att förstå barn tankar. Metodik för
barnintervjuer. s. 25-45.
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samtal kring hur de uppfattar sig i förhållande till ämnet matematik.8 Sammanlagt tog varje
intervju ca. 15-20 minuter och de enskilda samtalen skedde i ett grupprum och i samband med
att eleverna hade matematiklektion.

Under de sex intervjuerna, som jag genomförde, användes bandspelare då det kunde ha varit
svårt hinna att anteckna det vi samtalade kring samt för att underlätta mina tolkningar kring
barnens svar. Svaren har i efterhand transkriberat ordagrant för att möjliggöra en studie kring
vad som sades i de olika samtalen och för att kunna göra kategorier av elevernas uttalanden.
Jag har valt att inte anteckna något under intervjuerna då det kanske skulle ha inneburit
avbrott i intervjun. Detta medförde att jag fick ett större tillfälle till att fundera kring lämpliga
följdfrågor att ställa.

3.2.2 Undersökningsgrupp

I min undersökningsgrupp ville jag att barnen skulle vara i åldern tio till tolv år då jag, utifrån
litteraturstudien, har blivit införstådd med att inställningen till matematik möjligen grundläggs
just under dessa år samt att tillförlitligheten för elevernas utsagor blir större med ökad ålder.
De två studier som jag syftar till är:
Blatchford har i en undersökning påvisat skillnader i elevers självuppfattning i matematik hos
7- och 11- åringar. Han fann att 11-åringar inte visar en överdriven uppfattning kring sin
matematiska förmåga som 7- åringar tenderar att göra. Hos 11- åringar motsvarar även den
egna uppfattningen om den matematiska förmågan mera kring de resultat de uppvisar i prov.
De äldre barnen har också en förmåga att begripa och anpassa sig till omgivningens
utvärdering av deras prestationer.9
Barn som går i skolan på lågstadiet tycker att matematiken är det roligaste de vet. När man
närmar sig gymnasieålder så finner man efterhand att många säger eller troligen tycker att
matematiken är trist och tråkig. Enligt några amerikanska studier är mellanstadiet en särskilt
känslig tid, då attityder och arbetsvanor i matematiken grundläggs, vilket består skolan ut.10

Efter att ha samtalat med en speciallärare på en skola där jag haft verksamhetsförlagd
utbildning under lärarutbildningen blev valet att min undersökningsgrupp skulle vara sex
elever ifrån två femmor på skolan. För att få tillstånd att få använda dessa barn i min
undersökning var jag en dag i klassen, då jag delade ut ett papper där jag presenterade mig
och berättade om de planerade intervjuerna (bilaga 2). Detta papper fick barnen ta med sig
hem så att föräldrarna fick ta del av det.
Då min studie, till största del, behandlar hur barn i svårigheter med matematik uppfattar sig
själva i förhållande till matematik, så fick specialläraren välja ut de sex elever som hon
uppfattade hade mest svårigheter i matematik i dessa två klasser. Dessa sex elever bestod av
tre pojkar och tre flickor, varav ett av dessa barn har utländsk bakgrund. Alla dessa elever har
stödundervisning, i matematik, hos specialläraren en gång i veckan.

3.2.3 Analys av material

Kvalitativ metod innebär hur man gestaltar något alltså hur man kan göra en så god
beskrivning, som möjligt, av ett sammanhang. Denna beskrivning, i en fenomenografisk
ansats, handlar om människors sätt att uppfatta sin omvärld, dvs. att beskriva deras

                                                
8 Gustafson Linda & Malmlöv Benita. Matematiksvårigheter. Examensarbete. LIU-ITLG-EX-99/124-SE. s. 20
& Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid. (2000). Att förstå barn tankar. Metodik för
barnintervjuer. s. 31-45.
9 Blatchford i Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 256.
10 Magne, Olof. (1973). Matematiksvårigheter. s. 24.
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uppfattningar. Med uppfattning menas inte med vilken åsikt eller värdering man har om något
utan uppfattningarna ska ses som det oreflekterade och underförstådda, det som ligger till
grund för åsikterna.11

Larsson har beskrivit fenomenografi som följande:
1. Vårt forskningsobjekt är andra ordningens perspektiv – hur omvärlden ter sig för

människor.
2. Vår utgångspunkt är intervjuer med människor - den empiriska grunden.
3. Vi strävar efter att beskriva skilda sätt att föreställa något – variationen i kvalitativt skilda

uppfattningar av ett problem.
4. Våra beskrivningskategorier är bundna till det unika innehåll som beskrivs och

representerar fundamentala skillnader i sätt att uppfatta något – uppfattningsnivån.12

Vid tolkning av mitt material så har jag arbetat med det innehåll som jag har fått ut av
intervjuerna, för att kunna analysera och skapa en förståelse för innebörden av barns olika
uppfattningar. Bearbetningen av fenomenografiska intervjuer kan i allmänna termer kallas
kvalitativ analys men mer specifikt är avsikten med databearbetningen att finna kvalitativt
skilda kategorier där uppfattningarna kan beskrivas. I analysen blir det viktigt att jämföra
olika svar för att se likheter och skillnader. Beskrivningen av uppfattningen brukar belysas
med ett citat för att hjälpa läsaren att förstå innebörden av den gestaltade uppfattningen.13

I min undersökning har jag funnit att ett arbete utifrån en fenomenografisk ansats har varit ett
sätt att hitta det väsentliga i analysen, dvs. att beskriva de oreflekterade uppfattningarna som
de intervjuade barnen har kring sig själva i matematiken. Mitt arbete har bestått i att beskriva
”hur någonting framstår och inte hur något egentligen är”14. Eftersom varje barn är en unik
individ som påverkas av ett unikt antal olika människor och miljöer, som formar och påverkar
dennes självuppfattning, så ger således resultatet olika kvalitativt skilda kategorier bundna till
olika uppfattningar.
I mitt analysarbete har jag haft hjälp av en bedömare, vilket inte varit bunden till arbetet på
något sätt, som har läst och gjort kategorier i delar av elevernas olika uppfattningar. Denna
person hade ingen information kring vilka de intervjuade eleverna var.

3.2.4 Metoddiskussion

Efter att jag hade gjort testintervjun visste jag att jag behövde ställa många följdfrågor för att
barnen skulle få en förståelse för vad jag menade med mina frågeställningar. Det gjorde mig
kluven inför intervjuerna eftersom frågorna kanske upplevdes som lite ”luddiga” men jag
ansåg det nödvändigt att ha så pass öppna frågor som möjligt för att inte påverka resultatet på
något sätt. Under intervjusituationerna uppfattade jag att mina öppna frågor, medförde en
slags osäkerhet hos barnen. De hade svårt att uttrycka sig och det var svårt, att med
följdfrågorna komma fram till det jag ville få ut av undersökningen, dvs. hur elever, i
svårigheter med matematik, uppfattar sig själva i förhållande till matematik. Men jag anser
trots allt att det i undersökningen varit relevant att barnen fick uttrycka sig utifrån öppna
frågor.

Att spela in samtalen visade sig vara en bra idé då det gav mig en möjlighet att uppleva
samtalen i efterhand. Detta gav mig ett annat perspektiv, dvs. det var enklare att uppfatta
                                                
11 Larsson, Staffan. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. s. 20-21.
12 Ibid. s. 21-22.
13 Ibid. s. 20, 31 & 39.
14 Ibid. s. 13.
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intervjuerna i sin helhet och det gjorde det lättare för mig att förstå det viktigaste i samtalen.
Under intervjuerna hade jag tillgång till en bra diktafon och kunde därmed göra goda
inspelningar, där det hördes tydligt och bra vad vi sade, därmed anser jag, för studiens syfte,
att det inte gjorde något att jag inte antecknade under intervjuerna.

4 Litteraturgenomgång

4.1 Historisk återblick kring självuppfattning i identitetsutveckling

Under 1600-1800- talen intresserade sig flera filosofer för själen eller jaget, som de benämnde
att kalla självbegreppet. Bland dessa fanns det s k. skotska moralisterna som menade att jaget
utvecklas genom en persons interaktion med andra människor.
Immanuel Kant introducerade en skillnad mellan jaget som subjekt och jaget som objekt.15

4.1.1 William James (1842-1910)

James betraktas som den första ”självpsykologen” och han utvecklade år 1890 Kants tidigare
idéer kring två sidor av jaget i boken ”The principles of psychology”. Jaget som subjekt
ansågs som den del av jaget som upplever, prövar livet, medan jaget som objekt var innehållet
i upplevelsen. Det objektiva jaget uppdelades i det materiella jaget (kroppen, kläderna,
ägodelarna), det sociala jaget (erkännande, uppmärksamhet, kärlek från andra) och det andliga
jaget. Människor fick sedan välja ut ett antal mål inom ovanstående delar, vilket de skulle
sträva efter. Självvärderingen blev då i vilken omfattning de lyckades uppnå de formerade
målen.
James satte upp nedanstående formel eller regel för självvärdering:
Självvärdering = framspråk/anspråk16

”Ju mer framgång vi uppnår och ju lägre våra förväntningar är, desto bättre blir enligt James vår
självkänsla”.17

4.1.2 Symboliska interaktionismen

Inom denna samlingsbeteckning finns gemensamt ett intresse för medvetandets och jagets
uppkomst och utveckling i ett samspel med den sociala miljön. Interaktionisterna studerade
mening och medvetande och ville visa att dessa är verkliga företeelser som har en materiell
bakgrund. ”Denna materiella bakgrund kan tillskrivas medvetandet om man ser det som den
gemensamma mening gester och beteenden får i det sociala samspelet.”18

En av grundarna för den symboliska interaktionismen är sociologen Charles Horton Cooley
som år 1902 gav ut en bok med titeln ”Human natur and the social order”. Han såg jaget och
”de andra” som en enhet som inte var delbar. Det är inte möjligt att skilja samhället och
individer åt, utan för att förstå jaget så måste man förstå samhället och tvärt om.19

Cooley var den som skapade begreppet ”spegel-jag-teorin”, som innebär att en person i
samspelet med andra människor tar till sig deras uppfattning om denne. Vi kommer att
identifiera oss själva såsom andra identifierar oss. En persons sociala förmåga ökar i
                                                
15 Taube, Karin. (andra uppl. år 1995). Läsinlärning och självförtroende. s. 14.
16 Ibid. s. 16.
17 Seligman, P. E. Martin. (1995). Det optimistiska barnet. s. 42.
18 Ahlgren, Rose- Marie. (1991). Skolelevers självvärdering. s. 16.
19 Taube, Karin. (andra uppl. 1995). Läsinlärning och självförtroende. s. 16-17.
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proportion till de positiva reaktioner som denne får från andra i sin omgivning. Reaktionerna
kan antingen vara positiva eller negativa och dessa rektioner knyter individen till sin egen
personlighet, som en beskrivning av sig själv. Cooley framhäver betydelsen av att utveckla
olika självkänslor som själv- accepterande, själv- respekt och själv- kärlek, då dessa påverkar
varje handling, varje planering och varje uppgift individen tar sig för.20

Den andra grundaren för den symboliska interaktionismen är Georg Herbert Mead,
amerikansk filosof och professor vid universitetet i Chicago. År 1934 utvecklade han i sin bok
”Mind, self and society” de socialpsykologiska inriktade teorierna om självets uppkomst.21

Meads teorier utgår ifrån behaviorismen och han betonar därför vad människor faktiskt gör,
deras beteenden och handlingar.22

”Åren 1920-1950 kom att i mycket hög grad domineras av den rörelse inom psykologisk
forskning som kallas behaviorismen. Det ansågs under denna tid att psykologiska forskning
endast skulle syssla med beteenden som var möjliga att observera och mäta.”23

Mead utgår ifrån att jaget och medvetandet är en konsekvens av socialt samspel. Självet
utvecklas genom att en relation mellan subjekt – objekt grundläggs inom individen. Mead
kallar denna process för ”rollövertagande” och det är den mest grundläggande processen i
människans tillkomst. Rollövertagandet menas med att man identifierar sig med personer i
omgivningen som har någon betydelse för individen. Med hjälp av språket kan individen
frigöra sig från sig själv- subjektet – och se sig själv - objektivt - utifrån de andras ögon.
Enligt Mead är det genom en sådan process som ett själv och en självuppfattning utvecklas.
Medvetandet är en aktiv process som ständigt förändras i aktivitet och påverkan av och på
omgivningen.24

”Vidare såg han jaget som personlighetens fria handlande, medan mig (jaget som objekt) är den
sida som uppkommer när personen har lärt sig att betrakta sig själv med de andras ögon.”25

4.1.3 Sigmund Freud (1856-1939)

En av de mest kända företrädarna för de psykoanalytiska (psykodynamiska) teorierna är
Freud. ”Inom psykoanalytiska teorier används inte begreppet självuppfattning, men jaget kan
vara föremål för evaluering och observation.”26

Enligt Freud skulle det mänskliga psyket vara uppdelat i tre delar: ”detet, som styrs av
omedvetna önskningar och behov, jaget, som är en överordnad psykisk funktion och
överjaget, som fungerar som en domare över tankar och ideal inom människan. Detet fungerar
i enlighet med primärprocesser, det slags logik som människor har i drömmar och
hallucinationer. Jaget är den del av människan som är verklighetsförankrad och använder sig
av sekundärprocesstänkande. Barnets tänkande omfattar följaktligen en del som är
verklighetsförankrad, men som hela tiden påverkas av det fantasistyrda detet och ett krävande
överjag. ”27

                                                
20 Ahlgren, Rose- Marie. (1991). Skolelevers självvärdering. s. 20.
21 Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 154.
22 Ahlgren, Rose- Marie. (1991). Skolelevers självvärdering. s. 17.
23 Taube, Karin. (andra uppl. 1995). Läsinlärning och självförtroende. s.17.
24 Ahlgren, Rose- Marie. (1991). Skolelevers självvärdering. s. 20.
25 Taube, Karin. (andra uppl. år 1995). Läsinlärning och självförtroende. s. 17.
26 Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 154.
27 Nilzon, R. Kjell. (1999). Skolårens psykologi. s. 12.
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Ahlgren beskriver Freud teorier genom begreppen ”Id” (detet), ”ego” (jaget) och ”superego”
(superjaget).28  Hon skriver vidare:

”Nyckelbegreppet i Freuds psykoanalytiska teori är ”primär process”. Detta innebär att ”Id” vill
gå sina egna vägar och vägrar att bli socialiserat eller civiliserat. Ändå kräver omgivningen ett
korrekt beteende. Att tillfredsställa ”Id” och ändå vara skäligt korrekt är en uppgift för den
”sekundära processen”.”29

Sekundärprocessen representerar därför det som vi vanligen kallar tänkande, problemlösning
och språk, dvs. en formulering i tanke och ord av hur tillfredställelse uppnås.30

””Det stackars jaget har det ännu svårare: det tjänar tre stränga herrar och bemödar sig om att få
deras krav och fordringar i harmoni med varandra. Dessa krav går alltid åt olika håll och tycks
därför vara oförenliga; det är inte undra på, att det så ofta misslyckas för jaget att lösa sin
uppgift. De tre stränga herrarna är omvärlden, överjaget och detet.” (Freud 1965, s 65)”31

Självuppfattningsforskningen fick en starkare förbindelse i de psykoanalytiska teorierna av
Freuds efterföljare bl.a. Erikson. Han menar att en persons identitetsutveckling styrs av både
individens utvecklingshistoria och de möjligheter som den nuvarande omgivningen ger.32

4.1.4 Fenomenologin

Företrädarna för denna teori, Combs, Snygg och Rogers, ansåg att innerst inne finns det en
kärna som kallas självbegreppet. Det är individens privata och integrerade uppfattning av sig
själv i hela dess komplexitet, ”det verkliga mig”. Utanför denna kärna finns det
fenomenologiska självet- det i miljön som individen uppfattar som en del av sig själv. Det kan
möjligtvis vara familjen, skolan, klassen eller gänget. Båda dessa själv är delar av den
omgivning som vi är medvetna om och som vi står i inbördes förhållande till. På så sätt blir
självet kopplat till närmiljön och den mer avlägsna miljön. Det blir meningslöst att resonera
kring ett isolerat själv som finns inom individen. Människan är ett socialt väsen och förstår sig
själv genom den sociala samhörighet som hon tillhör.33

Fenomenologin tar upp individens personliga tolkningar av verkligheten. Individens tolkning
av verkligheten är selektiv därför att den påverkas av tidigare erfarenheter, attityder, mål och
försvarsmekanismer. Alltså, vi tolkar det vi vill tolka. Självbegreppet avgör också hur vi
tolkar verkligheten. Avsaknad av överensstämmelse mellan en väl grundad självuppfattning
och nya erfarenheter kan upplevas som hotande och frambringa försvarsmekanismer.
Enligt Rogers förtränger vi då betydelsen av erfarenheten så att den blir i överensstämmelse
med vår självuppfattning. Individen strävar alltid efter att höja eller behålla den
jaguppfattning vi har och vi handlar i likhet med hur vi ser på oss själva. Inom fenomenologin
ser man självbegreppet som relativt beständigt och man anser också att det ger upphov till ett
likartat beteende hos individen.
Om någon pga. många negativa erfarenheter har utvecklat en dominerande negativ
självuppfattning så finns det en tendens att sträva efter att behålla den. Det anses i vissa fall

                                                
28 Ahlgren, Rose- Marie. (1991). Skolelevers självvärdering. s. 10
29 Ibid. s. 11.
30 Jerlang, Espen. (tredje uppl. år 1999). Utvecklingspsykologiska teorier. s. 41.
31 Ibid.
32 Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 154.
33 Imsen, Gunn. (tredje uppl. år 2000 för den svenska utgåvan). Elevens värld. s. 330.
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vara mindre hotande att ha en väl grundad negativ självuppfattning än att inte ha någon alls,
dvs. inte vara säker på vem man själv är.34

4.2 Begreppsdefinitioner

Taube använder sig av ordet självbegrepp och menar att benämningen är ett hypotetiskt namn
med många olika namn, såsom ”självuppfattning”, ”jaguppfattning”, ”själ”, ”jaget” och
”självbild”.35

4.2.1 Självuppfattning

”De begrepp som används mer eller mindre synonymt för självuppfattning (self-concept) är bl.a.
self, self-estimation, self-identy, self-image, self-perception, self-consciousness, self-imagery
och self-awareness (Byrne, 1996b, 2)”36

”I mer specifika termer uttryckt är självuppfattning individens uppfattning om sitt utseende, sin
bakgrund, sina förmågor, sina attityder och sina känslor. (Burns 1979, 62)”37

Forskare är överens om att självuppfattning är den medvetna och samlade bild individen har
av sig själv utifrån en mängd erfarenhetsområden. Denna medvetna bild av sig själv uppstår
och utvecklas genom det sociala samspelet. Självuppfattningen består av en beskrivande och
en värderande dimension.38

Den akademiska självuppfattningen har av många forskare ansetts ha två dimensioner, en
beskrivande (t.ex. ”jag tycker om de flesta ämnen i skolan”) och en värderande (t.ex. ”jag är
bra i de flesta ämnen i skolan). Det har gått tjugofem år sedan Shavelson och medarbetare
noterade att denna åtskillnad inte var klarlagd. Fortfarande idag har det inte entydigt
förklarats.39

Shavelson menar att begreppet självuppfattning inte är identiskt med begreppet själv, då
självuppfattning även innehåller sådana egenskaper som individen tror sig ha, trots att det i
verkligheten inte behöver vara så.40

4.2.2 Självbild och självförtroende

Nilzon visar en skillnad mellan termerna som självbild och självförtroende. Självförtroende är
olika värderande attityder som en människa har mot sitt jag. Det egna jaget eller självet är
uttryck för det som utgör den egna personligheten. Självbilden är inte något man föds med
utan den är inlärd. Den påverkas av hur vi blir behandlade av andra människor. 41

Självförtroendet kan vara något som är situationsbestämt, dvs. något som är fastställt av de
särskilda färdigheter och erfarenheter som man har inom ett visst område eller så kan
självförtroende vara något en människa rent generellt har mycket eller lite av, att det är något

                                                
34 Taube, Karin. (andra uppl. år 1995). Läsinlärning och självförtroende. s. 18-20.
35 Ibid. s. 20-21.
36 Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 155.
37 Ibid. s. 156.
38 Ahlgren, Rose- Marie. (1991). Skolelevers självvärdering. s. 27.
39 Shavelson i Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 156.
40 Ibid.
41 Nilzon, R. Kjell. (1999). Skolårens psykologi. s. 35.
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som ligger djupt i personligheten.42 Självförtroendet är möjligtvis ”den optimism, entusiasm
och oräddhet med vilket man går in i olika situationer”.43 Självförtroendet är mer riktat mot
hur en person agerar gentemot en situation och talar för dennes beteende.
”Självtillit och självförtroende innebär individens tilltro till sin egen förmåga eller till att
handskas med en viss situation”44

4.2.3 Självkänsla

Det psykologiska begreppet självkänsla är ett uttryck för vissa föreställningar som människor
gör om sig själva, dvs. föreställningar om hur kompetent eller respekterad eller älskad man är.
Självkänslan är riktad mot självet och något som förklarar personens beteende.45

Självkänsla och självrespekt är den huvudsakliga inställningen som individen har till sig själv
genom att hon accepterar sig själv som sådan hon är och att hon känner sig accepterad av
andra. Individen är medveten om sina fel och brister, sina känslor, sin förmåga och oförmåga
utan att se ned på sig som människa.46

Nathaniel Braden doktor i klinisk psykologi har definierat självkänsla som följer:
1. Tilltro till vår förmåga att tänka och klara av livets grundläggande utmaningar (klara sig

bra).
2. Tilltro till vår rättighet att vara lyckliga, känslan av att vara värdefulla, värdiga,

berättigade till att hävda våra behov och önskningar och berättigade till att åtnjuta
frukterna av våra ansträngningar (må bra). 47

4.2.4 Självvärdering

Ahlgren skriver att självvärdering är den värdering en individ gör av sin förmåga och sina
egenskaper i olika bestämda eller specifika avseenden och i jämförelse med sin omgivning.
Självvärderingen är den värderande komponenten som individen lägger på sin
självuppfattning.
Det finns svårigheter att skilja olika självbegrepp åt. Självvärdering, självkänsla, självrespekt
och självförtroende är alla begrepp som står för den inställning individen har till sig själv.
Denna attityd är grundlagd på egna och andras värderingar av individens egenskaper och
förmågor. Attityden grundar sig på ett kognitivt ställningsstagande men också på en
emotionell upplevelse.48

4.3 Självuppfattningens uppbyggnad

I de flesta teorier uppfattas självbegreppet som en hierarkiskt uppbyggd helhet eller ett system
som består av olika element som under utvecklingsprocessen påverkar varandra. En
gemensam utgångspunkt är att personligheten endast utvecklas i samspel med omgivningen.
Människan ses både som en medvetet agerande aktiv person och som en individ som
omgivningen aktiverar.49

                                                
42 Poulsen, Arne. (1995). Barnets utveckling. s. 140.
43 Ibid. s. 141.
44 Ahlgren, Rose- Marie. (1991). Skolelevers självvärdering. s. 32.
45 Poulsen, Arne. (1995). Barnets utveckling. s. 141.
46 Ahlgren, Rose- Marie. (1991). Skolelevers självvärdering. s. 33.
47 Braden i Seligman, P. E. Martin. (1995). Det optimistiska barnet. s. 44.
48 Ahlgren, Rose- Marie. (1991). Skolelevers självvärdering. s. 32.
49 Marsh m.fl. i Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 157.
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Shavelson m.fl. beskriver självuppfattning som en teoretisk modell där sju kännetecken kan
särskiljas. Självuppfattning ses som en helhet vilket är (1) organiserad och strukturerad, (2)
flerdimensionell, (3) hierarkisk, (4) stabil, (5) föremål för utveckling, (6) evaluerande och (7)
möjlig att särskilja.50

De delområden som ingår i självuppfattningen kan ordnas hierarkiskt. Shavelson m.fl. har
visat detta genom en modell. (se figur 1) Den mest allmänna formen för självuppfattning
kallas allmän eller global självuppfattning. Modellen bygger på självuppfattning inom fyra
huvudområden: akademisk, social, emotionell och fysisk. Varje huvudområde bygger på mer
avgränsade områden. Den akademiska självuppfattningen bygger t ex. på självuppfattningen
inom en grupp med ämnen. Som grund för självuppfattningen inom varje ämnesområde ligger
en verklig värdering av den egna förmågan i specifika situationer. Shavelson och Bolus visade
1982 att allmän självuppfattning kan separeras från akademisk självuppfattning, trots den
korrelation som förekommer mellan dessa delområden inom självuppfattningen.51 Den
allmänna, globala självuppfattningen är förhållandevis stabil. Det sker inga snabba
förändringar i en individs självuppfattning. De förändringar som förekommer tenderar att vara
situationsbundna och ser därför på de hierarkiskt sett lägre nivåerna. Framgång i vissa
situationer kan ändra synen på sig själv och förmågan inom ett särskilt område.52

Figur 1.53

Icke- akademisk självuppfattning

4.4 Utveckling av självuppfattningen i skolans kontext

Taube menar att det finns tre komponenter som skapar en persons självuppfattning.
1. Erfarenheter. Hur ett barn mår avgörs i hög grad av barnets upplevelse av sin situation.

Den bilden av sig själv är uppbyggd av egna tankar om sig själv och andra uppfattningar
om honom eller henne.

                                                
50 Shavelson i Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 157.
51 Ibid. s. 158.
52 Marsh m.fl. i Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 158.
53 En delmodell av Shavelson, Hubner och Stantons modell för självuppfattning i Linnanmäki, Karin. (2002).
Matematikprestationer och självuppfattning. s. 158.
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2. Värderingar som barnet utsätts för av viktiga personer i dess närhet. Ju viktigare personen
är för barnet desto större påverkan får denna person för barnets egen självuppfattning.

3. Tolkningar. Alla värderingar tolkas av barnet.
Hur barnet beter sig blir slutligen ett resultat av denna process.54

Poulsen använder sig av begreppet självkänsla och menar att barn i fem till sex årsålder
överskattar sig själva. De är sårbara vad gäller elaka kommentarer från vuxna, vilket är
känsligt för självförtroendet, inte självkänslan. Dessa barn har svårt att uppfatta vad andra
anser om hur duktiga de är på olika saker.
I sju till åtta års ålder formas en mer realistisk självkänsla och ”spegeljaget” (det jag eller
själv som upplevs via andras reaktioner). Självkänslan är områdesspecifik kring b la.
skolprestationer, hur omtyckta de är, hur de ser ut etc. Barnet visar inget tecken på global
självkänsla, dvs. en självkänsla som är oberoende av olika områden.
Självkänslans utveckling från nio år och framåt råder det oenigheter kring: Förblir
självkänslan områdesspecifik eller utvecklas en global självkänsla? Blir skolbarnets
självkänsla allt mer oberoende av ”spegeljaget”? Vissa forskare menar att barn utvecklar en
global självkänsla förutom sin områdesspecifika självkänsla. Andra menar att det inte finns
någon generell variabel som kallas global självkänsla som skulle vara oberoende av de
områdesspecifika självvärderingarna. Harter menar att barnets självkänsla blir allt mer
oberoende av ”spegeljaget” efter nio års ålder, men samtidigt finns det ingen forskning som
tyder på att det inträffar ett slags oberoende av ”spegeljaget”.55

Harter beskriver utvecklingen av en individs självuppfattning som ett mönster som består av
fem nivåer. Utvecklingen inom dessa nivåer kan kopplas till olika delområden, dvs. områden
som påverkas av denna utveckling är uppförande i skolan, sociala relationer etc.
Utvecklingsmässigt är det de fysiska egenskaperna som förmodligen visar sig först, t ex. i
tankemönster som ”jag är duktig därför att jag är stor”. På nästa nivå för tankemönster
relaterar barnet någon specifik förmåga, t.ex. att kunna alfabetet. Den följande nivån kan
innebära att barnet känner tillfredställelse att göra krävande uppgifter i skolan. Den kognitiva
kompetensen kan på nivå för motivationella beskrivning komma att föra med sig att individen
tolkar sin framgång som ett resultat av t.ex. ihärdiga försök. På den högsta nivån, dvs. när
individens egna kognitiva nivå medvetet innefattas, fokuseras kanske förmågan till logisk
slutledning. Förutom en kvalitativ förändring i utvecklingen av en individs självuppfattning
sker en strukturell utveckling också.56

Enligt Lynch m fl. så utvecklar barn regler utifrån social aktivitet, vilket styr umgänget med
familjen och kamraterna. Detta resulterar i att andras åsikter blir allt viktigare för barnet, helst
vad andra jämnåriga anser om henne/honom. Inom skolans kamratgrupper påverkas normer
och värderingar och där den enskilda individen får kännedom om sin status i gruppen.
Ahlgren m fl. kallar denna inlärning som ”metainlärning”. Metainlärningen ger den
uppfattning som personen får av sig själv som skolelev.57

                                                
54 Taube i Nilzon, R. Kjell. (1999). Skolårens psykologi. s. 36.
55 Poulsen, Arne. (1995). Barnets utveckling. s. 141.
56 Harter i Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 161.
57 Lynch och Ahlgren m fl.  i Staffans, Inger & Svens, Camilla. (1991). Självuppfattning och
matematiksvårigheter i könsperspektiv. s. 9.
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4.5 Egna begreppsdefinitioner utifrån refererad litteratur

Då arbetet utgår ifrån självuppfattning så kommer jag i arbetet att förhålla mig till detta ord
mest frekvent. Självuppfattning för mig är den bild som en individ har om sig själv, den
uppfattning en människa har om t.ex. sina förmågor, attityder och känslor. I den akademiska
självuppfattning finner jag att det finns en beskrivande (t.ex. ”jag tycker om de flesta ämnen i
skolan”) och en värderande (t.ex. ”jag är bra i de flesta ämnen i skolan) del, där jag ser den
värderande delen som en självvärdering. Denna akademiska självuppfattning, inriktat på
matematik, är den del som jag, i min undersökning, har studerat i. Självkänsla är då man
accepterar sig själv som en människa med både brister och fel. Självförtroende anser jag vara
den tron man har till sin egen förmåga då jag t.ex. går in i vissa situationer.

4.6 Matematiksvårigheter

Adler delar upp barns problem, eller delar av problemen med matematiken i fyra
huvudgrupper beroende av grad och art av problem:
• Alkalkyli inrymmer en total oförmåga att överhuvudtaget utföra matematiska beräkningar.

Oförmågan är vanligen kopplad till en påvisbar hjärnskada. Gruppen utgör endast någon
promille av befolkningen.

• Allmänna matematiksvårigheter är kopplat till att barnet uppvisar generella problem med
lärandet. All inlärning, inte bara med matematik, tar lite längre tid än normalt. Barn med
allmänna matematiksvårigheter är jämna i sina resultat.

• Dyskalkyli är matematikens motsvarighet till läs- och skrivsidans dyslexi, dvs. specifika
svårigheter. Barn med dyskalkyli har en ojämnhet i den matematiska förmågan, vilket ofta
kan kopplas till ojämnhet även i den allmänna begåvningen. Dessa barn får specifika
svårigheter med särskilda delar av matematiken utan att det till stor omfattning berör andra
grundfunktioner som läsning och skrivning.

• Pseudo-dyskalkyli svårigheterna kan härledas ur känslomässiga blockeringar. Här handlar
det om barn som har kognitiva, tänkemässiga resurser för att lyckas med matematiken,
men de får problem genom att de har en idé om att de inte kan bli duktiga och
framgångsrika i ämnet. Alla misslyckande bekräftar denna bild. I denna grupp är
majoriteten flickor. 58

Magne säger att: ”prestationer under en godtycklig fastställd nivå kan kallas
matematiksvårigheter”. Ordet dyskalkyli användes vid lindriga handikapp i matematik, dvs. så
eleven finns i närheten av den fastställda nivån. Vid stark nedsättning används benämningen
alkalkyli, vilket påstås förekomma då eleven visar en nästan total oförmåga att räkna med de
fyra räknesätten i naturliga tal. 59

I sin senare bok, använder Magne sig av begreppet särskilt utbildningsbehov i matematik och
menar att det viktigaste inte är allmänna defektinriktade uttalanden om elevers egenskaper.
Det finns traditionellt flera fall av särskilt utbildningsbehov:
1. Generellt utbildningsbehov i alla skolans ämnen, således också i matematik. (svårigheter i

alla ämnen). Här pratar man då om en hos eleven allmänt nedsatt förmåga.
2. Nedsättning av prestationer i vissa av Lpo 94: s matematiska kunskapsdelar, dvs. ett

internt utbildningsbehov för vissa matematiska kunskapskategorier, med eller utan
liknande nedsättning och utbildningsbehov i de övriga skolans ämnen (underprestation).

                                                
58 Malmer, Gudrun & Adler, Björn. (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. s. 185-186.
& Adler, Björn. (2001). Vad är dyskalkyli?. s. 26-29.
59 Magne, Olof. (1973). Matematiksvårigheter. s. 11.
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3. Nedsättning av prestationer i matematik där det helt eller delvis är utan nedsättning i
övriga ämnen. Kallas specifikt utbildningsstöd. 60

Malmer använder sig av begreppet matematiksvårigheter och menar att det viktigaste är att
förebygga matematiksvårigheter. Hon anser att det finns olika faktorer som kan vara orsaker
till matematiksvårigheter.
A. Primära faktorer:
• Kognitiv utveckling – svaga barn kan få svårigheter i matematik, då ämnet kräver en stor

abstraktionsförmåga och koncentration.
• Språklig kompetens – Barn med bristfälligt ordförråd får ofta stora svårigheter med den

grundläggande begreppsbildningen.
• Neuropsykiatriska problem – Barn med DAMP, ADHD, autism, Aspergers och Tourettes

syndrom har stora problem med koncentrationssvårigheter och bristande uppmärksamhet,
vilket ger stora svårigheter.

• Dyskalkyli (specifika matematiksvårigheter)
B. Sekundära faktorer
• Dyslektiska besvär
• Olämplig pedagogik61

Ahlberg skriver att den specialpedagogiska forskningen till stor del har varit inriktad,
historiskt sett, på ett individanpassat perspektiv (då sker ofta en kategorisering av elever och
eleven ska anpassas till skolan), vilket har fått till följd att huvuddelen av forskningen om
elever i svårigheter handlat om undersökningar av olika funktionshinder, deras orsaker,
åtgärder och prognoser. Det individanpassade perspektivet dominerar fortfarande arbetet med
barn i behov av särskilt stöd. Hon finner det mer viktigt att ha en helhetssyn då man försöker
tränga in i problem som orsakar svårigheter. Elevers lärande och delaktighet samverkar i olika
aspekter och måste ses samtidigt för att ge det stöd som behövs. Hon tycker att det är en
förenkling att betrakta orsaker, till att en elev hamnar i svårigheter, som avskilda från
varandra, eftersom de i skolans vardagsarbete är relaterade till varandra. En snäv inriktning
mot den enskilde elevens funktionshinder och prestationer kan leda till olika typer av tester
och medicinska diagnoser, trots att de inte ger mycket vägledning till hur undervisningen ska
bedrivas. 62

4.7 Faktorer som kan inverka på självuppfattningen i matematik
med avseende på barn i matematiksvårigheter

Det finns fyra vanliga symptomgrupper bland elever med särskilt utbildningsstöd i matematik.
Det första tecknas som begåvningshinder. Det näst vanligaste är låg psykisk ansträngning.
Den tredje vanligaste varianten är distraktibilitet (rastlöshet, tankeoreda,
koncentrationssvårigheter) och den fjärde är störd affektivitet (ängslighet, avsky, hat,
depressiva tankar, ofta i relation till matematiken).63

I Sverige brukar 15 procent av grundskolans elever anses som alltför lågt presterande.64 Adler
talar om att det är omkring 5-6 % som har dyskalkyli. Dyskalkyli tillsammans med allmänna

                                                
60 Magne, Olof. (1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. s. 23.
61 Malmer, Gudrun. (1999). Bra matematik för alla. s. 79- 87.
62 Ahlberg, Ann. (2001). Lärande och delaktighet. s. 104-105.
63 Magne, Olof. (1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. s. 144.
64 Ibid. s. 24.
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svårigheter och känslomässiga blockeringar gör att siffran stiger till 15-20 %. Där den största
gruppen är de som blockerar sig känslomässigt. 65

Engström nämner 15-20 % när det gäller allmänna svårigheter i matematik och 1-4 % då det
syftar till specifika svårigheter i matematik.66

Malmer menar att de elever med matematiksvårigheter ökar från att vara kanske 3- 6 % i de
lägre åren till att bestå av ca. 20 % av eleverna i slutet av grundskolan. Dessa siffror innebär
att fler och fler elever tycker att matematiken är tråkig och svårt.67

Antalet elever, i grundskolan, som misslyckas i matematik i förhållande till skolans mål ökar
från år till år, från möjligtvis mindre än 5 % i år ett till mer än 20 % i år nio.68

4.7.1 Matematikens attityder

Magne skriver att barn som går i skolan på lågstadiet tycker att matematiken är det roligaste
de vet. När man närmar sig gymnasieålder så finner man efterhand att många säger eller
troligen tycker att matematiken är trist och tråkig. Enligt några amerikanska studier är
mellanstadiet en särskilt känslig tid, då attityder och arbetsvanor i matematiken grundläggs,
vilket består skolan ut.69

Kornbrekke redovisar kring en studie gjord i Oslo angående vad eleverna tycker om
matematik. I år två gillar 85 % matematik. I år sex har ämnets popularitet sjunkit till 60 % och
i nian till 50 %. I gymnasieskolan tycker 46 % om matematiken.70

4.7.2 Matematikens känslomässiga påverkan

Studier av samband mellan motivation och skolprestationer har under 60 och 70- talen, till
större del, varit koncentrerat till problemet prestationer och ängslighet. Dessa studier har
fokuserats kring undersökningar av faktorer som ängslan och skolmotivation och dess
relationer till prestationer i matematik.71

Ljungblad gjorde en undersökning i Arboga, vilken granskade elevers känslomässiga
reaktioner inför matematiken. Då visade det sig att pojkar och flickor som gick på en
matematikklinik hade en negativ inställning till matematik. Pojkarna hade lägre
skolmotivation och flickorna var ängsliga i provsituationer i jämförelse med de grupperna
med icke- räknesvaga elever. Dessa barn med matematiksvårigheter visade ha lägre
självförtroende.72 I en extremgruppundersökning som genomförts, visade det sig att
svagpresterande elever i matematik i vissa fall är mer positiva till matematik än
genomsnittseleverna.73

En elevs självförtroende och inre motivation för matematik påverkas av misslyckande eller
framgång i ämnet matematik. På lång sikt, så influerar ett svagt självförtroende och en låg inre
motivation hindrande på matematikprestationerna. Elevens skolarbete bör då individualiseras,
eftersom dennes självkänsla, studievilja och arbetsmoral kan förbättras.74 Ett barn som

                                                
65 Adler, Björn. (2001). Vad är dyskalkyli?. s. 40.
66 Engström i Ahlberg, Ann. (2001). Lärande och delaktighet. s. 104-105.
67 Malmer, Gudrun. (1999). Bra matematik för alla. s. 82.
68 Pedagogisk uppslagsbok. (1996). s. 395.
69 Magne, Olof. (1973). Matematiksvårigheter. s. 24.
70 Kornbrekke i Magne, Olof. (1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. s. 93.
71 Petterson, Inga- Lill. (1972). Prestationer i matematik relaterade till ängslighet och skolmotivation. s. 5.
72 Ljungblad i Magne, Olof. (1973). Matematiksvårigheter. s. 101.
73 Petterson, Inga- Lill. (1972). Prestationer i matematik relaterade till ängslighet och skolmotivation. s. 14.
74 Magne, Olof. (1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. s. 73.
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uppvisar matematiksvårigheter kan i 11- 12 års ålder få markanta problem med sin
motivation, lust att lära. Sådana barn känner sig ofta ”dumma” och annorlunda.75

Arnqvist samtalade med elever i Bollnäs skola och frågande ”tycker du att det känns konstigt i
magen före provet i…” olika skolämnen. Han jämförde elever med särskilt behov av stöd i
matematik med andra elever. Eleverna berättade flera psykosomatiska tecken än i övriga
ämnen. Detta var mest påtagligt bland eleverna med särskilt stöd i matematik.
Matematikämnet visade sig vara det som dessa elever upplever som mest stressande.76

Elever möter sina svårigheter på olika sätt, vissa ger upp och accepterar sig som ”dålig i
matte”. Andra agerar aggressivt och ger läraren skulden för misslyckandena. Här dominerar
pojkar. En del elever tappar lusten för matematik då stora bakslag upplevs, där vissa anser
”matte är inget för mig”. Denna grupp består oftare av flickor. Vissa elever är medvetna om
sina svårigheter men behåller ändå tilliten till sin inneboende förmåga.77

4.7.3 Matematikens sociala påverkan

Att se sig själv som uppskattad och värdefull, som duktig eller dum, snäll eller elak, stark eller
svag, beror på signaler utifrån. Barn är duktiga och snabba på att uppfatta det som är
”annorlunda” och med tydlig uppmärksamhet från andra- hemmet eller kamraterna - kan
synliga ”avvikelser” få en negativ stämpel.78

En studie av Small, kring ängslan i samband med underprestation i matematik, analyserades
att elever med svårigheter i matematik hade föräldrar som ställde höga krav på barnen och
utövade, i många fall en stark inverkan på dem för att de skulle göra sitt bästa i skolan.
Eleverna ansåg att de blev så hårt styrda från hemmet att de var utan en personlig frihet.79

Lang, Ljung och Palmblad redovisar om en undersökning där man konstaterat att
matematiken är mycket motivationsladdat på lågstadiet. Detta har oftast påverkats av att
föräldrar lägger en stor vikt vid prestationer i matematik och att motgångar i matematik
upplevs starkare än andra ämnen. 80

4.7.4 Matematikens pedagogiska påverkan

”… matematiksvårigheter tenderar att uppkomma då man oförsiktigt börjar ett nytt kursmoment,
vilket kräver abstraktionsförmåga men där eleverna inte hunnit förvärva tillräcklig konkret
bakgrundserfarenhet. Detta är naturligtvis ett fel i undervisningen, inte en svårighet hos
eleverna, inte heller en brist i matematikens väsen.”81

Ämnets abstrakta natur kan verka vara skrämmande, helst då den matematiska terminologin är
exakt och specifik. Om läraren överbetonar rätt- och fel- tänkande i matematiken, så förstärks
stress- och oro- tendensen.82 För att nybörjare i matematik ska få tro till sin egen förmåga så
måste de få möjlighet till att pröva sig fram utan att bli ständigt uppmärksammade på om
svaret är rätt eller fel. Och för att elever ska få tilltro till sitt eget sätt att tänka och sin

                                                
75 Malmer, Gudrun & Adler, Björn. (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. s. 211.
76 Arnqvist i Magne, Olof. (1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. s. 80.
77 Malmer, Gudrun & Adler, Björn. (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. s. 60-61.
78 Imsen, Gunn. (tredje uppl. år 2000 för den svenska utgåvan). Elevens värld. s. 349.
79 Small i Magne, Olof. (1973). Matematiksvårigheter. s. 100.
80 Petterson, Inga- Lill. (1972). Prestationer i matematik relaterade till ängslighet och skolmotivation. s. 13.
81 Magne, Olof. (1998). Att lyckas med matematik i skolan. s. 86.
82 Ibid. s. 80.
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möjlighet att lära, så måste skolbarnet uppleva att just deras sätt att uppfatta matematik
accepteras.83

4.8 Forskning kring självuppfattning och matematiksvårigheter

Många forskningsrapporter, visar hur självuppfattningen är kopplad till de resultat som eleven
uppvisar, dvs. prestationer. Befring skriver att självuppfattning när det gäller skolan blir i hög
grad knuten till prestationer i den prestationsinriktade teoriämnena. Skolans värderingssystem
gör att den som får en stämpel på sig som förlorare får bekosta ett högt pris.84

Chapman har funnit att elever med inlärningssvårigheter kännetecknas av helt andra affektiva
egenskaper än sina jämnåriga. De lågpresterande eleverna har en låg uppfattning om sin
prestationsförmåga, en förhållandevis negativ akademisk självuppfattning kombinerad med en
benägenhet till inlärd hjälplöshet och lägre förväntningar att lyckas i skolan. Enligt Chapman
ska man allmänt förutsatt att de negativa affektiva egenskaperna hos elever med
inlärningssvårigheter skulle utvecklas till följd av de låga prestationerna. Men Chapman
konstaterar att de blir kvar på samma nivå under en jämförelsevis lång tid.85

Staffans och Svens har påvisat, i en avhandling, att upplevelser som eleven får i samband med
matematik i skolan påverkar hans eller hennes uppfattning om sig själv och visar sig som en
stark eller svag självuppfattning. En elevs erfarenhet av matematik ökar och
självuppfattningen blir mer nyanserad under åren i skolan. I år 5 visar sig detta genom att
svaga matematikprestationer leder till en svag självuppfattning och goda
matematikprestationer leder till en god självuppfattning. 86 (Resultatet har de fått utifrån test i
elevernas matematikkunskaper och självuppfattning. Med utgångspunkt i olika delområden i
de båda testen har eleverna delats in i tre kategorier; svag, medelgod och god utgående från
fördelningen av resultatet. En elev kan vara svag inom ett delområde och god inom ett annat.)

Kruger och Wandle har hos elever med inlärningssvårigheter funnit att sambandet mellan
prestationer i matematik och en allmän global självuppfattning är starkare i lägre åren.
Sambandet mellan matematikprestationer och matematisk självuppfattning blev däremot
starkare i de högre åren. Detta innebär att även för elever med inlärningssvårigheter blir
självuppfattningen mer differentierad med ökad ålder. Dessa elevers självuppfattning är
relativt odifferentierad under de första skolåren och sambandet mellan den allmänna
självuppfattningen är starkare än till den akademiska självuppfattningen. De har också funnit
att dessa barn hade högre självuppfattning i matematik då de hade tillbringat mer tid per dag i
specialundervisning.87

Linnanmäki har skrivit en rapport där det presenteras resultat från en kombinerad tvärsnitts-
och längdsnittsstudie om matematikprestationer och självuppfattning samt relationen mellan
dessa hos svensk- och finskspråkiga elever i grundskolan i Finland. I tvärsnittstudien
presenteras resultat från år 2, 5 och 8. Hon visar att sambandet mellan matematikprestationer
och självuppfattning var obetydliga i år 2, men att matematikprestationerna i år två hade
effekt på självuppfattningen i år fem. De elever som i år två hade kategoriserats som
lågpresterande hade i år fem betydande lägre självuppfattningar än sina jämnåriga kompisar
                                                
83 Ahlberg, Ann. (2001). Lärande och delaktighet. s. 127 & 129.
84 Befring i Imsen, Gunn. (tredje uppl. år 2000 för den svenska utgåvan). Elevens värld. s. 352.
85 Chapman i Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 254.
86 Staffans, Inger & Svens, Camilla. (1991). Självuppfattning och matematiksvårigheter i könsperspektiv. s. 59.
87 Kruger och Wandle i Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 255.
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som inte var lågpresterande i år två. Självuppfattningen, hos lågpresterande elever i år två,
utvecklades negativt i förhållande de övriga eleverna.
Detta förklaras av att elever i de första åren är i ett skede som utmärks av att de blir mer
kritiska till sig själva och prestationer. I skolan jämför elever sina egna prestationer i
förhållande till kamraters prestationer. Perioden bli viktigt för utvecklingen av en
självuppfattning och självuppfattningen påverkas enligt ovanstående resultat tydligt av
prestationerna i matematik. För de elever som upplever motgångar och misslyckande innebär
de påvisade sambanden att utvecklingen av självuppfattningen försvagas.88

Linnanmäki påvisar också att sambandet mellan MAKEKO- provet (prov i det centrala
lärostoffet i matematik för år 1-9) i år två och självuppfattning i år fem var starkare än
sambandet mellan självuppfattning i år två och resultaten i MAKEKO- provet i år fem.
Linnanmäki håller vid att jämförelsen av dessa båda samband visar att matematikprestationer
har starkare inverkan på självuppfattningen än vad självuppfattningen har på prestationerna.
Resultatet på korrelationen mellan matematikprestationer och självuppfattning tyder på att
utvecklingen av dessa i år fem och åtta ömsesidigt påverkar varandra, då sambandet mellan
matematikprestationer och självuppfattning var lika starka.89

Matematik är en bra indikator på barns allmänna självuppfattning, dvs. elever som har en god
självuppfattning i matematik har därmed oftast en god självuppfattning överlag, och det
motsatta gäller elever som inte har höga tankar om sin egen förmåga i matematik.90

5 Resultatredovisning
Undersökningen har genomförts på en skola i sydöstra delen av Sverige. Efter att ha frågat de
berörde eleverna, i två femmor, om de ville bli intervjuade så föreföll det sig naturligt, i
intervjusituationen, att börja prata allmänt kring varför jag behövde göra intervjuer. Då
berättade jag om min studie och att jag skulle ställa dem olika frågor kring hur de uppfattar
sig som matematiker etc. samt att det inte fanns något rätt eller fel, på de frågorna jag ställde,
utan att de skulle svara utifrån vad de tyckte och tänkte kring det vi samtalade om. Jag fann
detta relevant då det av tidigare erfarenheter brukar generera till goda samtal.

För att göra det lättare att se de olika elevernas uppfattningar så kommer varje barn att
benämnas med ett nummer t.ex. F1, vilket står för flicka 1. Och följaktligen gäller samma
princip för de pojkar jag intervjuat dvs. t.ex. P1.

Hur eleverna uppfattar sig själva i förhållande till ämnet matematik upplevdes av eleverna
som svåra frågor att svara på. Utifrån resultatet har eleverna skilda uppfattningar fångats upp i
olika kategorierna för att få ett vidare perspektiv på olika uppfattningar om sig själv i
förhållande till ämnet matematik.

Utifrån mitt resultat har jag hittat följande huvudkategorier:
• Min matematiska attityd
• Mina matematikkänslor
• Min matematiska tillfredställelse
• Jag som matematiker

                                                
88 Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 326.
89 Ibid. s. 339.
90 Linnanmäki i Ahlberg, Ann. (2001). Lärande och delaktighet. s. 126-127.
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• Min uppfattning kring omvärldens syn på mig som matematiker

5.1 Matematisk självuppfattning

5.1.1 Min matematiska attityd

Under denna kategori finns olika personliga attityder som de intervjuade eleverna har inför
matematiken och om de upplever något behov av räkning. Närmare avses, här, en redovisning
kring vad eleverna anser om matematik.
Eleverna upplever att matematik är kul, dåligt, svårt, jobbigt eller att man inte tycker om
matematiken och grundar, detta bl.a. på räkning, att man lär sig mer och svårigheter med
matematik, där olika enskilda aspekter inverkar.
Eleverna uppfattar ett behov av räkning och relaterar det till nyttan i arbetslivet, att det behövs
i vardagssituationer, vid fortsatta studier och skolsituationer.

5.1.1.1 Uppfattningar kring vad eleverna tycker om matematik

Ett flertal barn uttrycker att matematik är roligt. Tre av de intervjuade barnen, upplever att
matematik är kul, där en av dem också finner att matematik är svårt ibland, då pga. att vissa
uppgifter kan vara besvärliga. Vad eleverna anser om matematik baserar sig, till största del, på
de räkningssituationer som de upplever, men även andra uppfattningar spelar roll, som att
man hela tiden lär sig mer eller att man får jobba med kompisar. Elevernas uttryck:

F1: Kul.
I: Det är kul? Hur då menar du?
F1: mmh (paus) Det är kul å räkna och ibland så får man ju jobba med kompisar.

P3: det är kul (paus) det kan vara lite svårt ibland också.
I: Hur då?
P3: såhär… några tal tex.

F3: det är kul, man lär sig mer och mer.

Tre elever tycker att de har eller har haft svårigheter med matematik. Deras upplevelser om
matematik är att det är svårt, jobbigt, dåligt, eller att man inte tycker om matematik och
baserar detta utifrån olika enskilda aspekter såsom att man upplever att man inte ha varit bra,
svårigheter att klara av matematik på olika sätt och att man upplever att man inte är så bra i
matematik, då man ”ligger efter” pga. av att man lärt sig att läsa sent.

F2: tja…det är lite svårt. Jag har ju inte varit sådär jättebra…

P1: Dåligt.
I: Varför tycker du det?
P1: för att…  jag… har svårt att klara av och för att det är så jobbigt att räkna och allting.

P2: jaa… Rätt så jobbigt.... för jag lärde mig läsa lite sent och sånt så då har jag haft lite extra jobbigt med det
och då har jag kommit lite sent med matten och andra ämnen och sånt… Så matte är jag inte så bra på… speciellt
inte gånger och division. För dom andra är jag rätt så bra på.

F2: …Och sen har jag aldrig gillat matematik sådär jätte, jättemycket. Har inte jag.
I: Varför har du inte gjort det?
F2: jag vet inte… jag tycker att det är svårt med matte.
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5.1.1.2 Uppfattningar kring behovet av räkning

Tre elever tycker att man behöver kunna räkna, och relaterar det till nyttan i arbetslivet, dvs.
att vuxenlivet, möjligtvis, erfordrar räkning vid lönesituationer, att vuxenlivet kräver räkning
vid olika arbetsförhållanden och att räkning gör det möjligt att lättare få ett arbete och klara av
det.

P1: för att… tex… man kanske, när man blir vuxen kanske får lön och då måste man kanske räkna eller nått sånt.

P3: Det är nödvändigt att kunna räkna, tex… när man kör truck, och räkna hur många pallar man ska ta i taget.

P2: jaa.. det är ju bra att man lär sig grejer för då kan man ju enklare att få ett jobb och sånt och kunna klara av
det.

Tre elever upplever att räkning behövs i vardagssituationer och de menar att det är viktigt, för
att inte bli lurad i affären eller för att kunna veta hur mycket man ska kunna betala eller få
tillbaka, då man handlar. Det är också viktigt att kunna räkna då man ska dela lika. Exempel
på uttalanden:

F2: att man behöver räkna för att inte bli lurad i affären och sånt.

F1: äh… för att… Om typ jag handlar då måste jag ju veta hur mycket jag ska betala. Eller om jag står i en affär
och man ska veta hur mycket man ska få tillbaka, typ det är säkert mer, det är inte bara det. Det kanske är om jag
har typ fyra kronor och vi är tre stycken så måste man kunna hur mycke alla får var.

En elev anser att räkning behövs vid fortsatta studier.

F3: ja (paus) jag tycker man behöver det eftersom man kanske… kommer få såhär när man blir lite större då ska
man ju studera i någon grundskola eller nått, jag vet inte vad det heter ….

En elev uppfattar att matematik behövs vid bl.a. skolsituationer, i detta fall slöjd, matematik
(?) och andra tillfällen.

P2:…Eftersom matematik behöver man ju både kunna i slöjd… och matematik och sen i andra tillfällen

5.1.2 Mina matematikkänslor

Under denna kategori beskrivs olika känslor som eleverna upplever i samband med
matematik. Ett flertal av uttalandena kan beskrivas med utgångspunkt i olika slags
tankeverksamhet som de upplever att de känner. Barnen har kunnat gett uttryck för olika slags
uppfattningar kring känslor, för matematik, såsom koncentrationssvårigheter, känslan av att
föra en inre dialog – att tänka positiva tankar, att försöka att förbättra sig, att vilja bli klar
med matematiken så fort som möjligt, att inte ha någon lust att räkna, att känna att man
räknar sakta, att det känns okej inför matematiken, känslor inför matematisk
stödundervisning, känslan av att vilja vara snabb, känslan av att andra är bättre och känslan
av att bara andas.

Två elever uttalar sig om att det känns svårt att koncentrera sig när de räknar matematik, dvs.
koncentrationssvårigheter. Ena eleven hyser en mening om att det känns roligt och tråkigt att
räkna, där det tråkiga är just problemet att han inte kan koncentrera sig. Den andra eleven
antyder ha en uppfattning som tyder på svårigheter att koncentrera sig, trots att den eleven
inte uttryckligen använder sig av ordet koncentration, i sin uppfattning.

P1: roligt och tråkigt. Det roliga är att jag är snabb fast det tråkiga är att jag inte får så himla mycket gjort.
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I: varför tror du att du inte får så mycket gjort?
P1: (paus) kan inte koncentrera mig… kan jag inte.

F1: vet inte….ibland såhär när jag räknar börjar jag tänka på massor av annat. Vet inte varför.

Två barn anser att de känner ett behov av att ”prata” med sig själva, dvs. att föra en inre
dialog. Ett barn uppfattar en känsla av att tänka positivt tankar som ”det här kan jag”, ”det här
är kul”, alltså ha en positiv tankeverksamhet, eftersom denne anser att det förbättrar tilltron
till sin egen matematiska förmåga. Detta grundas på tidigare erfarenheter, då negativa
tankebanor upplevdes. En annan elev tycker att det är pirrigt och antyder att föra en inre
dialog vid matematiktillfällen.

P3: då skulle jag nog känna att… ”det här klarar jag”, ”det här är kul”… och sånt, positivt.
I: varför tänker du positivt?
P3: för det brukar gå mycket bättre då… om man tänker negativt som t.ex. ”det här talet kan jag inte” då brukar
det inte gå… då brukar det ta jättelång tid att räkna ut det talet. (paus) Jag tänkte alltid negativt när jag var
mindre och då gick det jättedåligt för mig.

F3: det känns pirrigt. Jag tänker på såhär hela tiden, ”kommer jag få fel på det här”, ”jag har inte tränat riktigt på
det här” jag… ”jag har inte haft det är”. …

En elev tycker också att han har en känsla av en positiv tro till sig själv, dvs. att han känner att
han ska försöka att förbättra sig inom matematiken. Detta anser eleven utifrån att denne
tycker sig vara dålig i matte och behöver förbättra bl.a. minus.

P1: mmh… att jag ska försöka att bli bättre.
I: Varför känner du så?
P1: mmh (paus) jag tycker att jag är dålig och att jag ska förbättra på det som jag… (paus)
I: vad ska du försöka bli bättre på?
P1: minus och det.

En av de intervjuade uppfattar en känsla av att bli klar med matematiken, så fort som det är
genomförbart. Detta gör att, matematiken avklarat på så kort tid som möjligt, genererar till en
känsla, bundet till en tid, i olika matematiksituationer. Denna elev upplever också en känsla
av att mamman kommer att bli arg, då inte eleven blir klar.

F2: att jag blir klar med matten så fort som möjligt. … att jag måste jobba på och att jag måste bli klar.
…
F2:.. mamma kommer bli arg på mig för att jag inte är klar.

En elev uppfattar en känsla av att räkna sakta. Följande har eleven uttryckt:

F1:…Det känns som jag räknar sakta i alla fall. …

En elev känner en vilja av att vara snabb i matematik:

F1: tja… jag vill ju bara vara snabb. (suck)

En elev känner sig inte ha någon lust att räkna. Denna elev menar att det alltid har varit så.

F1: …Har inte någon lust att räkna.
…
I: Beror det på att det har hänt något?
F1: nä så har det typ alltid varit.
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En elev tycker att det känns okej inför matematiken.

P2: det är okej…
En elev uppfattar en känsla av att andra är bättre än denne i matematik:

P1: (paus) för dom är bättre än mig på matte.

Ett flertal elever uppfattar också känslor inför matematisk stödundervisning. En elev tycker att
det känns bra hos specialläraren, eftersom det är flera elever som går dit. Andra elever
upplever känslor som att det är kul, skönt, tyst och roligt där och baserat det på att de inte bara
jobbar i matteboken utan också att man får mycket gjort där, att det är tyst och att man kan
jobba lätt där. Exempel på citat:

P2: Bra eftersom det är två till som går dit. Då känner jag inte typ att det bara är jag som går dit för att jag är
dålig och sånt, men då… eftersom det är andra som går dit så förstår jag liksom att jag inte är den enda som
ligger… dåligt till eller nått sånt där.

P1: där får jag mycke gjort… det är roligt också.

P3: det är kul… det är skönt… det är tyst och man kan jobba lätt.

F2: det är bra… för vi jobbar inte bara i matteboken.

Ett barn ansåg sig inte uppleva någon känsla vid olika matematiska situationer. Denna elev
”brukar bara räkna” eller kände att han bara andades.

P2: (paus) brukar jag inte tänka på utan jag brukar bara räkna. (paus)  Men jag tror det känns bra, som vanligt
typ.
I: Hur är det när det är som vanligt då?
P2: ja… man känner liksom inte man känner typ bara att man… andas eller nått sånt.

5.1.3 Min matematiska tillfredsställelse

Vid denna kategori beskrivs när, de intervjuade, eleverna anser sig vara nöjda i matematik.
Flera elever upplever att prestationer är viktiga för att uppleva en matematisk tillfredställelse
där det bl.a. är viktigt att få många rätt svar, att få en förståelse etc. Andra elever ansåg att det
var viktigt att läraren aldrig behövt hjälpa, att bli klar, eller att man kommit längre i
matematik, i jämförelse med andra personer för att vara nöjd i matematik.

Ett flertal elever uttalar sig om att prestationer, grundade utifrån matematikboken eller något
prov, är viktigt för att uppleva sig som nöjd i matematik. Men de har också pekat på att det är
andra faktorer som inverkar samtidigt, för att uppfatta en matematisk tillfredställelse, som att
få många rätt när man gjort ett prov, att svara snabbt, klara svåra uppgifter eller att lära sig
något som man inte förstod förut, dvs. fått en förståelse. Exempel på uttalanden:

P1: När jag fått många tal gjort… när jag (paus) när jag får många rätt och så… när dom rättar.

F1: när man har gjort nått prov eller nått sån där och då…ja…och då kanske man (paus) Eller typ att… ja…
man… nån ställer hela gångertabellen och så ska man säga svaren direkt, så där snabbt.

P2: Att jag har klarat av nån såhär svårt uppgift eller nått sånt. (paus) Eller att jag har lärt mig nått… som jag typ
tyckte var jättesvårt förut och sånt. Som liggande stolen, det förstod jag inte ett dugg förut men nu kan jag det…
och då blev jag lite nöjd.
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Enligt en annan elev, så kan matematisk tillfredställelse, uppkomma då läraren aldrig behövt
hjälpa. Denna finner att det är viktigt att kunna klara av matematik själv.

P3: mmh… läraren har aldrig behövt att gå fram till mig och hjälpa mig. m.m.
…
I: varför?
P3: därför jag vet att jag ska kunna det här själv…

En elev hyser en mening om att det är viktigt att bli klar, för att uppleva sig som nöjd i
matematik. Att bli klar så fort som möjligt ansågs vara en beskriven matematisk känsla, som, i
ett vidare led, frambringar en upplevelse av att vara nöjd då, när man är klar.

F2: När jag blir klar.

En elev tycker sig också vara nöjd då denne har kommit längre i matematik, i jämförelse med
andra personer som eleven anser vara duktiga.

P2: …när jag typ ligger före massor personer som jag tycker är hur bra som helst på matematik. Så jag har
kommit längre i matte än dom, eller nått sånt där…

5.1.4 Jag som matematiker

Under denna kategori finns det olika uttalanden om varför och hur eleverna anser sig vara
som matematiker. I de olika uttalandena har jag funnit tre olika underkategorier; att
tidsfaktorn, att prestera något matematisk, omgivningsfaktorn samt hur man anser sig vara, i
ett förflutet perspektiv, spelar roll för hur man uppfattar sig själv som matematiker idag.
Sammanlagt kan man säga att två barn upplever sig som bra matematiker och fyra som
uppfattar sig att vara en ”sådär”, ”jättebra”, ”långsam”, ”rätt så bra” och en ”tillräckligt bra”
matematiker.

Tre av barnen antyder att åsikten, kring sig själv som matematiker, är bundet till en tidsfaktor,
dvs. tiden det tar att arbeta med matematik. En elev tycker sig vara en ”sådär” matematiker
och refererar till hur denne anser en ”god” respektive ”mindre god” matematiker är. En annan
elev anser sig vara en långsam matematiker, då pga. att denne behöver att sitta med en uppgift
under en längre tid. Ett barn tycker sig vara en bra matematiker och indikerar att detta bygger
på en upplevelse av en snabbhet i matematik, men finner också att matematik är jobbigt och
tråkigt. Dessa elevers uttryck:

F1: mmh… sådär.
I: sådär, varför tycker du sådär?
F1: men om man är bra så tycker jag att man ska vara såhär att man kan… om någon ställer en fråga… så ska
man kunna direkt såhär. Om man är dålig så kan man inte alls någonting. Men om man är dålig så kan man
kanske, men man hänger inte med. Man måste tänka ett tag och sen säga svaret.

F2: lite långsam.
I: varför?
F2: därför att jag tycker det går långsamt för mig. När jag är hemma så brukar jag sitta med ett tal minst fem
minuter… ifall det är svårt.

P1: bra
I: Hur då?
P1: jag är snabb i matte fast… det är jobbigt är det… tråkigt.
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Ett av barnen tycker sig vara en bra matematiker, pga. elevens upplevelse av andras åsikter,
ifrån en omgivningsfaktor. Hur en matematiker framstår är i relation till hur eleven möjligen
upplever att andra tänker. Följande citat beskriver detta:

F3: jag tycker att jag är bra… jag tänker inte vad dom andra tänker, jag tänker bara att jag är bra.
I: går det låta bli att tänka på vad de andra tänker?
F3: nä

Två elever anser sig vara en förhållandevis bra, eller en jättebra matematiker och grundar sina
uttalanden utifrån en koppling till hur denne uppfattar sig själv som matematiker, i ett förflutet
perspektiv samt att ena eleven anser att denne klarar av allt i matematik, rätt så bra nu.

P2: rätt så bra faktiskt. För nu klarar jag allt rätt så bra. Jag… förut kunde jag ju… skulle jag försöka så gott jag
kunde, men nu kan jag det mesta och sånt… tror jag. …

F1: …När jag gick på X- dal förut, då var jag jättedålig på gånger och såhär, bara matte var jag dålig i. Sen när
jag kom upp hit har jag blivit jättebra i matte.

En elev anser sig själv vara en matematiker som är tillräckligt bra.

P3: …jag är tillräckligt bra…

5.1.5 Min uppfattning kring omvärldens syn på mig som matematiker

Under denna kategori visas olika uttalanden kring hur de intervjuade eleverna upplever andras
uppfattningar om deras matematiska förmåga.
De intervjuade eleverna tror eller upplever att andra klasskamrater ser dem som dålig, okej,
duktig, ”rätt så duktiga” matematiker eller en  matematiker i behov av att träna mer på
matematik. Dessa utsagor grundas bl.a. på en personlig värdering, arbetsmässiga situationer
eller uppfattningen av att vara duktig.

Eleverna upplever att lärarna finner dem som en ”rätt så bra”, dålig, en ”har blivit bättre”
matematiker eller en matematiker som är i behov av stöd och hjälp och grundar det bl.a. på att
lärarna inte har behövt komma fram och hjälpa, att de uttryckligen har sagt det i olika
situationer eller att eleven har jämfört sig i förhållande till andra. Två elever har inte kunnat
säga hur de uppfattar lärarnas tankar kring dem som matematiker.

Fem elever har också uttryckt hur de uppfattar föräldrarnas åsikter kring dem som
matematiker. De tycker/tror att föräldrarna anser att de är en matematiker som har det väldigt
svårt, är ”duktig, för det mesta”, är en ”har blivit bättre” matematiker eller att föräldrarna har
en förståelse för att eleven är ”rätt så dålig i matematik” grundat på att föräldern hjälper
eleven mycket eller vad föräldrarna säger.

En av eleverna uttalar sig om att andra (vem hon syftar till vet jag inte) ser henne som,
möjligtvis, långsam i matematik.

F2: Kanske lite långsam

5.1.5.1 Elevernas uppfattningar kring klasskamraternas syn på dem som matematiker

En av eleverna tror att omgivningens syn (klasskamrater), på eleven som matematiker är av en
något negativ inställning (dålig). Den uppfattningen har eleven fått ifrån den egna personliga
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värderingen av sina matematiska förmågor i jämförelse med andra, som att andra är bättre än
en själv i matematik. Följande yttranden har denna elev sagt:

P1: (paus) jag vet inte… dåligt tror jag.
I: varför tror du dåligt?
P1: (paus) för dom är bättre än mig på matte.
Två barn upplever att klasskamrater anser att de är okej eller duktig, där den attityden grundar
sig i arbetsmässiga situationer, som att flera brukar vilja samarbeta med en elev vid räkning
samt att andra upplever att de får ta extra uppgifter, vid pararbete med den andra eleven.

P2: (paus) ähh… dom kanske tycker det är okej eller så kanske dom tycker att det kanske är lite jobbigt när man
jobbar i par för då kanske dom blir tvungna att ta några extra uppgifter eller nått sånt där för att inte jag klara det
eller nått. Jag vet inte exakt.

P3: jag tror att dom tycker att jag är ganska duktig.
I: Varför får du den uppfattningen?
P3: Det är väldigt många som brukar vilja vara med mig och räkna och sånt där.

Ett barn anser att klasskamraters uppfattningar kring denne som matematiker, är av en positiv
attityd, dvs. tron på att andra anser att denne är ”rätt så duktig”. Detta grundar sig på den
inneboende förmåga eleven har, dvs. uppfattningen av att vara duktig, vilket ligger till grund
för hur denne upplever andras åsikter om dennes förmåga.

P2: Rätt så duktig.
I: Varför tror du att dom tycker det?
P2: För att jag tycker att jag är rätt så duktigt.
I: Varför tycker du att du är rätt så duktig?
P2: för att jag klarar av det mesta i matten.

En elev tror att andra klasskamrater tycker att denne har ett behov av att träna mer på
matematik pga. att eleven upplever att andra anser att ”den här tjejen inte kan det här just nu”.

F3: jag tror att dom såhär uppfattar, nu tänker jag, att dom uppfattar ”nä den här tjejen måste träna lite mer”,
”den här tjejen kan inte det här just nu”…

5.1.5.2 Elevernas uppfattningar kring lärarnas syn på dem som matematiker

En av eleverna upplever att andra (lärare) tycker att denne som matematiker är ”rätt så bra”,
pga. att eleven uppfattar att lärarna tycker att det är bra att de inte har behövt att komma fram
och hjälpa eleven. (Att läraren inte kommer fram visade sig vara en faktor som inte får
upplevas för att förmå sig känna en matematisk tillfredställelse.)

P3: mmh… rätt så bra.
I: varför?
P3: jag tror att… att dom tycker att det är bra att dom inte behöver gå fram och hjälpa mig så mycke.

Två av barnen upplever att lärarna anser dem vara en dålig eller en ”har blivit en bättre”
matematiker och eleverna har fått den upplevelsen, då läraren uttryckligen har sagt det eller
uttryckt att eleven behöver öka sina prestationer.

P2: ja… det har blivit bättre för det har läraren sagt….

P1: mmh (paus) dålig
…
I: vad säger dom då?
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P1: när jag fått många rätt så säger dom ”bra P1, du har jobbat bra” sen när jag får fel så säger dom att jag måste
jobba mycke bättre.

En elev upplever att läraren anser att hon är en matematiker i behov av stöd.

F3: jag tror hon tycker… att jag behöver mer hjälp. Att jag behöver mer stöd.

En elev tror att lärarna tycker att eleven är dålig och grundar det ifrån en jämförelse i
förhållande till andra, dvs. att eleven upplever att denne inte kommit lika långt som de andra.

F1: Jag vet inte (paus) de kanske tycker att jag är dålig (paus) Nä jag vet inte (paus) Fast jag ju inte kommit lika
långt som de andra…

Två av eleverna har inte kunnat ge ett uttalande kring vad lärare anser om dem som
matematiker. Exempel på uttryck:

F2: jag vet inte.

5.1.5.3 Elevers uppfattningar kring föräldrarnas syn på dem som matematiker

Fem av eleverna har också nämnt hur de uppfattar ens egna föräldrars inställning till dem som
matematiker. Ett barn upplever att föräldern tror att det är väldigt svårt för eleven och eleven
tycker att det känns så för att föräldern hjälper eleven väldigt mycket.

F3: hon tycker… hon tror att det är väldigt svårt för mig… för hon hjälper mig väldigt mycket gör hon.

En annan elev uttalar sig om att föräldrarna tycker att denne är en duktig matematiker, för det
mesta, pga. att de säger att eleven måste träna mer, då eleven inte klarar av en del tal.

P3: duktig… för det mesta.
I: varför det?
P3: det vet jag inte… men… det är en del tal som jag inte kan och då säger dom att jag behöver jag träna mera.
(paus) Även fast jag inte tycker att jag behöver det.

Två av eleverna anser att föräldrarnas åsikter är att de är en bra, eller en har blivit bättre
matematiker. Det sista uttalandet grundar sig på att en självvärdering av elevens förra
förmåga, dvs. att upplevelsen av att förut känna sig som dålig i gånger.

P1: dom tycker… jag tycker… dom tycker att jag är bra i matte.

F1: Ja, dom säger att jag har blivit mycket bättre. Förut var jag såhär dålig i gånger och sånt.

En elev upplever att dennes ena förälder, fadern, inte vet att eleven är dålig i matematik, men
att modern är medveten om att eleven är ”rätt dålig i matematik”. Eleven menar att, den ena
föräldern, har en förståelse för elevens matematikkunskaper då de har påverkats av läsningen.

P2: Pappa vet nog inte så mycke om att jag är dålig på matte för han bor i X- by och mamma hon vet ju om att
jag är rätt så dålig på matte… men hon försöker hjälpa mig med matematik och sånt, så hon förstår liksom att
eftersom jag inte var så bra i läsning så kom jag efter i matematiken, när jag var tvungen att öva läsning.

5.2 Sammanfattning av resultatet

I detta kapitel ska jag sammanfatta mitt resultat utifrån mina huvudkategorier, som jag funnit;
min matematiska attityd, mina matematikkänslor, min matematiska tillfredställelse, jag
som matematiker och min uppfattning kring omvärldens syn på mig som matematiker.
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5.2.1 Min matematiska attityd

Under denna huvudrubrik fann jag två underrubriker. Den ena var; uppfattningar kring vad
eleverna tycker om matematik och uppfattningar kring behovet av räkning. Resultatet
visar att tre av eleverna tycker att matematik är roligt, dvs. har en positiv attityd till ämnet,
medan tre av eleverna tycker att matematik är t.ex. svårt, jobbigt, dåligt, dvs. har en negativ
attityd. Den positiva attityden uppkommer av att det är roligt att räkna, att man lär sig mer och
mer samt att man får jobba tillsammans med kamrater i olika matematiksituationer. Den
negativa attityden härrör ifrån svårigheter i matematik, i då- och nutid eller att man inte tycker
om matematik. Vidare uttrycker alla elever en matematisk attityd där räkning behövs och är
nödvändigt i arbetslivet, vardags- och skolsituationer samt vid fortsatta studier i framtiden.

5.2.2 Mina matematikkänslor

Under denna kategori har alla elever kunnat uttryckt flera olika känslor vid matematik. Detta
beror på att varje barn känner en unik känsla inför matematik, påverkat av ett unikt antal
skilda faktorer, olika för alla elever. Materialet visar bl.a. dessa olika känslor, inför
matematiken: Två elever tycker att det känns svårt att koncentrera sig och andra barn känner
en känsla av att föra en inre dialog, dvs. tänka positiva tankar vid matematiklektioner. Andra
elever känner en vilja att bli klar så fort som möjligt med matematiken, en känsla av att räkna
sakta eller en vilja av att vara snabb i matematik och dessa uttalanden genererar till att känslan
inför matematik är bundet till tid. Ett flertal elever berättade också hur det kändes inför
matematisk stödundervisning. Av fyra elever svarade tre att det t.ex. var kul och skönt där
eftersom det var tyst och att man fick mycket gjort där. En av de fyra eleverna tyckte att det
kändes bra att ha matematisk stödundervisning eftersom denne inte var ensam att gå dit.

5.2.3 Min matematiska tillfredställelse

Här skildrades när de intervjuade eleverna anser sig vara nöjda i matematik. Resultatet
åskådliggör att prestationer i matematik är, för tre barn, viktiga för att uppleva en matematisk
tillfredställelse. Det är också betydelsefullt att svara snabbt, klara svåra uppgifter eller att få
en förståelse för något matematiskt för att känna sig nöjd i matematik. För att uppleva sig som
nöjd var det för en elev viktigt att läraren aldrig hade behövt komma fram och hjälpa. Ett
annat barn gör en jämförelse med sig själv i relation till andra och känner sig matematiskt
tillfredställd då denne kommit längre i matematik än andra, mycket duktiga, matematiker.
Resultatet visar också att en elev tycker sig vara nöjd då denna är klar med matematiken.

5.2.4 Jag som matematiker

Under denna kategori uttalade sig eleverna om varför och hur barnen anser sig vara som
matematiker. Här har jag funnit att tre underkategorier dvs. tidsfaktorn, omgivningsfaktorn
samt hur man anser sig vara i ett förflutet perspektiv spelar roll för hur man uppfattar sig som
matematiker i dagens situation. Materialet visar på att en elev anser sig vara en bra
matematiker då denne är snabb i matematik medan en annan elev anser sig vara en långsam
matematiker då det tar lång tid att lösa ett tal. Enligt en annan elev så framstår denne som en
bra matematiker, utifrån en omgivningsfaktor. Alltså elevens åsikter om sig själv i matematik
står i relation till hur eleven upplever att andra tänker om denne som matematiker. Två barn
anser sig vara en bra respektive jättebra matematiker och grundar sina uttalanden på hur de
uppfattar sig själva i ett förflutet perspektiv, dvs. hur de förr var som matematiker.
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5.2.5 Min uppfattning kring omvärldens syn på mig som matematiker

Här fann jag tre underrubriker; elevernas uppfattningar kring klasskamraternas syn på
dem som matematiker, elevernas uppfattningar kring lärarnas syn på dem som
matematiker och elevernas uppfattningar kring föräldrarnas syn på dem som
matematiker. Resultatet visar att en elev tror att klasskamraterna har en något negativ
inställning till denne som matematiker pga. att denne värderar sina egna matematiska
förmågor i jämförelse med andra. Eleven anser att andra är bättre än en själv. Ett par barn
upplever att klasskompisarna tycker att de är en okej eller duktig matematiker där attityden
grundar sig i arbetsmässiga situationer, såsom t.ex. samarbete. Ett barn anser att andra
klasskompisar tycker att denne är bra pga. att eleven själv tycker sig vara bra. I materialet
visas också att en elev tror att andra tycker att denne är en matematiker i behov av träna mer
på matematik.
I resultatredovisningen åskådliggörs också att eleverna upplever att lärarna tycker att de är
”rätt så bra”, ”dålig”, en ”har blivit bättre” matematiker eller en matematiker i ”behov av
stöd” och dessa åsikter grundar sig från att läraren aldrig behövt komma fram, vad läraren
uttryckligen har sagt i olika situationer och att eleven gör en jämförelse av sig själv,
matematiskt, i relation till andra.
Materialet visar också hur barnen upplever föräldrarnas åsikter kring dem som matematiker.
Eleverna tycker/tror att föräldrarna anser att de är en matematiker som har det väldigt svårt, är
”duktig, för det mesta”, är en ”har blivit bättre” matematiker eller att föräldrarna har en
förståelse för att eleven är ”rätt så dålig i matematik” baserat på att föräldern hjälper barnet
mycket eller vad föräldrarna säger.
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6 Resultatanalys och diskussion
Med detta kapitel ska jag, med hänsyn till mitt syfte och mina problemformuleringar, försöka
summera och reflektera kring större delar av mitt resultat, kopplat till teorin, samt diskutera
allmänt kring arbetet.

Utifrån mitt syfte, vilket var att försöka få ett perspektiv om hur elever i
matematiksvårigheter, uppfattar sig själva i förhållande till matematik, anser jag att jag har jag
lärt mig oerhört mycket om det mångfasetterade begreppet självuppfattning och om
matematiksvårigheter, utifrån litteraturen och intervjuerna. Det har varit intressant och roligt
att göra detta arbete och jag hoppas att andra, som tar del av detta arbete, tycker att ämnet är
lika relevant, som jag, och på så sätt kan föra forskningen vidare.

Efter intervjusituationerna, då jag läst igenom de transkriberade intervjuer har jag upplevt hur
svårt det är att genomföra en bra intervju, trots att man anser sig vara väl förbered. Det är i
efterhand som olika tankar kommer upp, som ”varför frågade jag inte vidare, utifrån denna
elevs uttalande, vid just det läget i intervjun?” och ”varför frågande inte jag om det”.
Något som jag har funnit svårt i analysarbetet är att dela in mitt material i kategorier, då de
ibland går in i varandra och det har upplevts som svårt att dra en tydlig gräns mellan de olika
kategorierna samt att avgöra till vilka kategorier de olika uppfattningarna hör till.

Den första problemformuleringen jag hade var: Hur uppfattar, elever i svårigheter med
matematik, sig själva som matematiker? Materialet har visat att två elever upplever sig som
bra matematiker och fyra som sådär, jättebra, långsam, rätt så bra och en tillräckligt bra
matematiker och där åsikterna, delvis, grundar sig på en uppfattning om att man är bra i
matematik om det går snabbt, medan det, enligt eleverna är ett bevis för vara en mindre bra
matematiker, då det går långsamt i matematikarbetet. Min personliga resultatreflektion blir att
är en elev snabb i matematik genererar det till att man är en bra matematiker. Är eleven
långsam eller sådär, så är man en mindre bra eller en dålig matematiker. Den tiden det tar att
arbeta med matematik verkar onekligen viktig för hur eleverna uppfattar sig själva.
Denna tidsfaktor, dvs. att vara snabb eller långsam, tror jag, uppkommer av att eleverna gör
en jämförelse med sig själv i förhållande till andra klasskamrater. Jag menar att en elev får en
bild av sig själv i förhållande till andra. Linnanmäki menar att elever jämför sina egna
prestationer i förhållande till kamraters prestationer.91 Cooley menade att jaget och ”de andra”
ska ses som en enhet som inte är delbar.92 I fenomenologin ses människan som ett socialt
väsen och denne förstår sig själv genom den sociala samhörighet, i detta fall klasskamrater,
som hon tillhör.93

I resultatet kring, hur elever, i matematiksvårigheter, uppfattar sig själva som matematiker
kom det också fram en åsikt kring en bra matematiker, men det i relation till elevens tankar
kring andras åsikter. Slutsatsen blir att uppfattningen av att vara en god matematiker är
grundat på en viss påverkan från omgivningen. Vilket är mer eller mindre naturligt eftersom
alla i samhället påverkas av ett unikt antal faktorer i större eller mindre utsträckning. Olika
faktorer som tillsammans vävs ihop till en självuppfattning finns bl.a. i den komplexa
delmodell av Shavelson, Hubner och Stantons modell för självuppfattning.94

                                                
91 Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. Sid. 326.
92 Taube, Karin. (andra uppl. 1995). Läsinlärning och självförtroende. s. 16-17.
93 Imsen, Gunn. (tredje uppl. år 2000 för den svenska utgåvan). Elevens värld. s. 330.
94 En delmodell av Shavelson, Hubner och Stantons modell för självuppfattning i Linnanmäki, Karin. (2002).
Matematikprestationer och självuppfattning. s. 158.
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Två elever ansåg sig vara en jättebra respektive en rätt så bra matematiker. Deras
uppfattningar vilar på hur de ansåg sig vara i ett förflutet perspektiv, dvs. hur man ansåg sig
vara tidigare, i matematik. Detta resulterar i en uppfattning om att vara en förhållandevis bra
matematiker och en jättebra matematiker i nutidens perspektiv.
En elevs självförtroende och inre motivation för matematik påverkas av misslyckande eller
framgång i ämnet matematik.95 Personligen reflekterar jag kring om det möjligen kan vara så
att dessa elever upplevt svårigheter, förut, av att klara av vissa delar av matematiken, men nu
känner sig klara av detta bättre. Måhända har eleverna fått en ökad tilltro till sin förmåga,
vilket kan ses som positivt för utvecklingen inom matematik.

Den andra problemformuleringen var: Hur är den matematiska självuppfattningen, hos elever
i matematiksvårigheter? Jag anser att denna problemformulering, ”går in i” de andra problem
formuleringarna, men jag har också kunnat, utifrån mitt resultat, särskilja olika uppfattningar
kring attityder, känslor och matematisk tillfredställelse, vilket är delar av självuppfattningen.
Burns menade att självuppfattning är individens uppfattning om sitt utseende, sina förmågor,
sina attityder och sina känslor.96 Den akademiska självuppfattningen, anses av många forskare
ha två dimensioner, en beskrivande, tex. jag tycker om de flesta ämnena i skolan, och en
värderande del.97 Då finner jag att den värderande delen, t.ex. jag är bra i de flesta ämnena, är
det som resultatet visade vid förra problemformuleringen.
Resultatet har visat olika uppfattningar kring elevernas känslor och attityder, vilket bl.a. är
faktorer som bygger upp en självuppfattning.

Flera av barnen har åsikter om sina olika känslor vid matematik. Två elever uppfattar att de
har svårt att koncentrera sig, vilket resulterar i att man inte får så mycket gjort. Hos elever
med särskilt utbildningsstöd är det vanligt med distraktibilitet, dvs. tankeoreda och
koncentrationssvårigheter.98 En elev uppfattar en känsla av att andra är bättre än denne i
matematik. Ett flertal elever känner att de vill bli klara med matematiken fort, att man
uppfattar att man räknar sakta, viljan av att vara snabb, vilket är uppfattningar bundet till tid.
Dessa upplevelser om sina matematiska känslor kan tyda på att matematik känns jobbig, pga.
att man t.ex. har svårt att koncentrera sig eller vill bli klar med matematiken fort. Detta kan
möjligen inverka på uppfattningen kring sig själv matematiskt, eller kan tyda på en svag
matematisk självuppfattning. Jag anser att en person uppvisar en svag matematisk
självuppfattning, då denne inte tror sig klara av mycket i matematik, alltså inte har några höga
tankar om sin själv som matematiker och sina matematikkunskaper.

En elev har uppfattningen om att föra en positiv inre dialog med sig själv, då det brukar gå
bättre. Jag tror att det kan tyda på en positiv matematisk självuppfattning där eleven har en
tilltro till sin egen förmåga, ett gott självförtroende till arbetet i matematik. Poulsen menar att
självförtroendet kan ses som något som är situationsbestämt, dvs. något som fastställs av
särskilda färdigheter eller erfarenheter inom ett visst område.99

Ett flertal elever tycker sig vara nöjda, i matematik, då de t.ex. fått många rätt, kan säga svar
snabbt eller klarat av en svår matematisk uppgift. Materialet visar att upplevelsen av att vara
nöjd grundar sig just på olika prestationer i matematiken och tiden det tar att utföra dessa
prestationer. Detta insinuerar att om dessa elever inte klara av en viss uppgift, så är de inte

                                                
95 Magne, Olof. (1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. s. 73.
96 Burns i Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 156.
97 Shavelson i Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 156.
98 Magne, Olof. (1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. s. 144.
99 Poulsen, Arne. (1995). Barnets utveckling. s. 140.
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nöjda. Staffans och Svens har visat att upplevelser som elever får i samband med matematik i
skolan påverkar hans eller hennes uppfattning om sig själv och visar sig som en stark eller
svag självuppfattning. I år 5 visar sig detta genom att svaga matematikprestationer leder till en
svag självuppfattning och goda matematikprestationer leder till en god självuppfattning.100

I mitt material att jag också kunnat se att ett flertal barns attityder till matematiken är att de
inte tycker om matematik eller tycker att matematik är dåligt och svårt pga. av bl.a.
svårigheter i att klara av matematik, vilket möjligen kan leda till lägre (svaga) prestationer.
Och om man utgår ifrån Staffans och Svens studie så, inverkar just de svaga prestationerna till
att dessa elever, möjligen kan, ha en svag självuppfattning, dvs. troligen en svag matematisk
självuppfattning. Linnanmäki menar att matematik är en bra indikator på barns allmänna
självuppfattning, dvs. elever som har god självuppfattning i matematik har därmed oftast en
god självuppfattning överlag, och det motsatta gäller elever som inte har höga tankar om sin
förmåga i matematik.101 Mina personliga erfarenheter av mindre goda resultat i matematik var
att det gav mig ingen tilltro till min matematiska förmåga och att jag avskydde matematik. Jag
tyckte då att jag var en dålig matematiker med inga som helst potential att bli en bra
matematiker. Jag anser att jag förflutet hade en svag matematisk självuppfattning, dvs. inga
höga tankar kring mig själv som matematiker och mina matematikkunskaper. De barn som i
min undersökning har upplevt liknande tankar, som att matematik är jobbigt, svårt och dåligt
kan möjligtvis ge konsekvenser för självuppfattningen och lärandet inom matematiken, i en
negativ riktning.

Den sista problemformuleringen var: Hur finner de att andra uppfattar dem som matematiker
och vad beror det på? I mitt resultat har jag kunnat se att elevernas uppfattningar kring vad
andra anser om dem som matematiker är till största del koncentrerat till kamraternas, lärarnas
och föräldrarnas syn. Imsen menar att se sig själv som uppskattad och värdefull, som dum
eller duktig, snäll eller elak, stark eller svag, beror på signaler utifrån. Barn är duktiga och
snabba på att uppfatta det som är annorlunda och med tydlig uppmärksamhet från andra -
hemmet eller kamraterna – kan synliga ”avvikelser” få en negativ stämpel.102

Eleverna tycker/tror att kamraternas syn är av en något negativ eller positiv inställning, bl.a.
beroende på en självvärdering av sina egna förmågor i jämförelse med andra, t.ex. att eleven
upplever sig vara duktig i matematik.
Ahlgren menade att självvärdering är den värdering som en människa gör av sin förmåga och
sina egenskaper i olika bestämda avseenden och i jämförelse med sin omgivning. Denna
värderande komponent, av självuppfattningen, grundläggs av ett kognitivt ställningstagande
men också av en emotionell upplevelse.103 Denna självvärdering som några elever gör, sker
utifrån ett kognitivt ställningsstagande, dvs. de uppfattar att andra är bättre än en själv i
matematik, eller att de själva upplever sig som bra i matematik. En negativ eller positiv
inställning på självvärderingen inverkar på självuppfattningen, vilket kan ha positiva eller
negativa effekter för hur man uppfattar sig själv i matematik.

Ett flertal elever finner att lärarnas syn på dem som matematiker är ”rätt så bra”, ”dålig”, eller
en ”har blivit bättre” matematiker, eller en matematiker i behov av stöd. Dessa attityder
grundar sig på att elevens uppfattning är att läraren tycker att det är bra att de inte har behövt
komma fram och hjälpa eleven. Eller att eleven har fått den uppfattningen då läraren har sagt
en åsikt om denne som matematiker i olika situationer, eller att eleven uppfattar att lärarna gör
                                                
100 Staffans, Inger & Svens, Camilla. (1991). Självuppfattning och matematiksvårigheter i könsperspektiv. s. 59.
101 Linnanmäki i Ahlberg, Ann. (2001). Lärande och delaktighet. s. 126-127.
102 Imsen, Gunn. (tredje uppl. år 2000 för den svenska utgåvan). Elevens värld. s. 349.
103 Ahlgren, Rose- Marie. (1991). Skolelevers självvärdering. s. 32.
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en jämförelse med andra elever i hur långt de har kommit i matematik. Cooley menar att en
person, i samspel med andra människor, tar till sig deras uppfattning om denne. Vi kommer
att identifiera oss själva såsom andra identifierar oss.104

Fem elever har också nämnt hur de uppfattar ens egna föräldrars syn på dem som
matematiker. De tycker eller tror att föräldrarna anser dem att har det; ”väldigt svårt”, ”vara
duktig – för det mesta”, vara ”bra” eller en ”har blivit bättre matematiker” eller att föräldrarna
har en förståelse för att eleven är ”rätt så dålig i matematik”. Dessa åsikter beror bl.a. på
uppfattningen av att det upplevs så för att föräldern hjälper eleven väldigt mycket, vad
föräldrarna uttryckligen har sagt eller på elevens egen självvärdering.
Hur barnen finner att andra uppfattar dem som matematiker och vad det beror på har i
resultatet visat sig i både negativa och positiva inställningar. Dessa inställningar tror/upplever
elever utifrån t.ex. uttalanden eller en persons agerande. Detta tycker jag visar att det är
viktigt hur andra bemöter barnen. Eleverna gör, utifrån sina matematiska erfarenheter,
tolkningar av andras uttryck och reaktioner. Det som vi människor tolkar behöver händelsevis
inte vara det som är sant, utan kanske det som vi tror är sant. Enligt fenomenologin gör
individen personliga tolkningar av verkligheten. Alltså vi tolkar det vi vill tolka.
Självuppfattningen avgör hur vi tolkar verkligheten.105

Tidigare har jag skrivit att jag i mitt resultat sett att tiden är en viktig komponent för hur man
uppfattar sig själv i matematik. Flera elever upplever känslor som att räkna sakta, att vilja vara
snabb i matematik. En elev uppfattar sig som en bra matematiker eftersom denne är snabb i
matematik medan en annan uppfattar sig som långsam eftersom det tar lång tid att lösa tal.
Reflektionsmässigt kan detta tyda på att matematik för barn i matematiksvårigheter kan
upplevas som stressande. Arnqvist visade att elever med särskilt stöd i matematik upplevde
matematikämnet som det mest stressande skolämnet.106 Eftersom matematik kan upplevas
som stressande blir det betydelsefullt att arbeta med att stärka varje individs förmåga och
möjlighet att lita och tro på sina egna matematikkunskaper och att de får den tid de behöver
för sitt matematikarbete.
I skolsammanhang tror jag vidare att det är relevant för lärare att arbeta med att stärka den
matematiska självuppfattningen genom att framhäva varje barns speciella egenskaper och
förmågor och inte lägga tyngden vid ett rätt- och feltänkande i olika matematiksituationer. Ett
rätt- och feltänkande kan möjligtvis leda till att eleven tar misslyckande inom matematik
personligt och lägger en alldeles för stor vikt vid matematiska prestationer. I
skolverksamheten är det förståelsen som är det viktigaste, inte hur lång eller kort tid det tar att
lösa matematikuppgifter. Genom att framhålla varje barns egenskaper, tror jag gör att man
kommer ifrån en alldeles för stor jämförelse av sig själv i jämförelse med andra. Jag tror att
detta är synnerligen viktigt för barn i svårigheter med matematik. Magne menar att ämnets
abstrakta natur kan verka vara skrämmande, helst då den matematiska terminologin är exakt
och specifik. Om läraren överbetonar rätt- och fel- tänkande i matematiken, så förstärks
stress- och oro- tendensen.107

Slutligen vill jag här, i mitt arbete, ännu en gång poängtera vikten av att föra ytterligare
studier inom områdena självuppfattning relaterat till matematik. Tycker att detta behövs
forskas vidare i för att kunna möjliggöra en utveckling av självuppfattningen både
matematiskt och som människa.
                                                
104 Linnanmäki, Karin. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. s. 154.
105 Taube, Karin. (andra uppl. år 1995). Läsinlärning och självförtroende. s. 18-20.
106 Arnqvist i Magne, Olof. (1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. s. 80.
107 Magne, Olof. (1998). Att lyckas med matematik i skolan. s. 80.
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6.1 Förslag till fortsatt forskning

Jag skulle tycka att det var intressant att titta på hur olika lärare arbetar med den matematiska
självuppfattning, utefter elevernas behov och förutsättningar, och om de gör det? Hur kan vi
lärare arbeta för att självuppfattningen i matematik inte blir så prestationsbetonat? Det skulle
också vara intressant att göra en studie kring lärarnas syn på deras elevers matematiska
självuppfattning och jämföra det med elevernas egna uppfattningar kring sig själv som
matematiker.
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Bilaga 1

Intervjuguide

• Berätta hur det är att gå i skolan?

• Vad är roligt i skolan?

• Vad tycker du att du är bra på?

• Vad tycker du om matematik?

• Vad är du bra på i matematik?

• Vad har du svårt för/behöver hjälp med i matematik?

• Vad känner du när du räknar?

• När känner du dig nöjd i matematik?

• Vad beror det på att du känner så?

• Hur tror du att andra uppfattar att du är i matematik?

• Hur tycker du själv att du är i matematik?

• Berätta hur det är att gå till specialläraren? Vad gör du där?

• Behöver man kunna räkna?



Bilaga 2

Linköpings universitet
Norrköping den,…………...

Hej!

Mitt namn är Jenny Landin och jag studerar till grundskollärare med inriktning

matematik och naturorienterade ämnen vid Linköpings universitet. Jag går nu

sista terminen på utbildningen och håller just nu på att skriva en uppsats under

handledning av universitetsadjunkt, FL, Inga-Lill Vernersson.

Uppsatsen handlar om hur barn uppfattar och ser sig själva som

räknare/matematiker. För att få ett underlag till uppsatsen så kommer jag, i nästa

vecka att intervjua några elever i Ditt barns klass, vilket kommer att behandlas

konfidentiellt/anonymt även om resultatet i sig redovisas i uppsatsen.

Med vänliga hälsningar

Jenny Landin

Om ni har frågor så kan ni nå mig på:

Hemtelefon:………………………………

Mobiltelefon:……………………………..

eller E-mail:……………………………………


