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ABSTRACT 
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Mathematics - a black and white sketch or a colourful artworks phenomenographical study on 
teachers' perceptions of what the students' confidence in learning mathematics and how it is 
promoted.  
                                                                                                                   

Number of pages: 51

The purpose of this qualitative study, based on a phenomenographical approach, was to 
describe teachers' perceptions of what the students' confidence in their own thinking and their 
own ability to teach mathematics and how they are doing to promote this. Data collection 
consisted of interviews with teachers from pre until year six.  
Teacher perceptions were described in the student show desire, courage, pride and 
responsibility, especially when they dared to get through a challenge as the first not thought to 
cope. A prerequisite for faith was a safe group environment.  
The promotion of confidence took the teachers based on students' experiences with positive 
expectations for students in a luscious and communicative teaching. Encouragement and 
challenges at the appropriate level, which creates understanding is characteristic for the student 
to feel that they succeed.  
The surrounding community is very important for the students' confidence. The teacher's 
dedication, curiosity and attention devoted to the pupils' knowledge to conquer new 
mathematical literacy was important for confidence. It appeared that the students should be 
aware of the mathematical knowledge and calculations behind the products that are in our 
surroundings. 
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En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar av vad elevers tilltro till lärande i 
matematik innebär och hur den främjas. 

 

Antal sidor: 51

Syftet med denna kvalitativa studie, utifrån en fenomenografisk ansats, var att beskriva lärares 
uppfattningar av vad elevers tilltro till eget tänkande och egen förmåga att lära matematik 
innebär och hur de gör för att främja detta. Datainsamlingen bestod av intervjuer med lärare 
från förskoleklass till och med år sex.  

Lärares uppfattningar beskrevs i att eleven visar lust, mod, stolthet och ansvar, särskilt när 
eleven vågat ta sig igenom en utmaning som den först inte trott sig klara. En förutsättning för 
tilltro var ett tryggt gruppklimat.  

I främjandet av tilltro tog lärarna utgångspunkt i elevers erfarenheter med positiva 
förväntningar på eleverna i en lustfylld och kommunikativ undervisning. Uppmuntran och 
utmaningar på adekvat nivå, som skapar förståelse är kännetecknande för att eleven ska känna 
att den lyckas. 

Det omgivande samhället har stor betydelse för elevers tilltro. Lärarens engagemang, 
nyfikenhet och uppmärksamhet på elevers tillägnade kunskaper för att erövra nytt matematiskt 
kunnande var av vikt för tilltron. Det framkom att eleverna bör uppmärksammas på att 
matematiska kunskaper och beräkningar ligger bakom de produkter som finns i vår omgivning. 
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1 INLEDNING 
 
En avhandling i ämnet lärande om ungdomars upplevelser av sin egen kompetens (Hörnqvist, 

1999) är på framsidan illustrerad med en palett där färger klämts ut ur en färgtub. Bildlikt kan 

man i förlängningen också betrakta matematik som en svartvit skiss eller som ett färgstarkt 

konstverk. Hur man ser på matematiken ligger i betraktarens ögon. Dessa metaforer, skissen 

eller konstverket, blir utgångspunkter i vår studie för att belysa föreställningar om vad 

matematik är. Den svartvita skissen visar på kontraster, som motsatta poler visar den rätt – 

fel, lust - olust, trygghet - otrygghet och tilltro – misstro. Den väcker generellt sett ingen 

större uppmärksamhet och får lätt en sorterande funktion. 

 

Det färgstarka konstverket representerar fantasi, mångfald och variation med sina färger, som 

i sin tur sprider lust, trygghet och tilltro. Motivet och färgerna gör att man lägger märke till 

den, den uppmuntrar kommunikation mellan människor om vad man ser och tolkar in. Tilltro, 

lust och nyfikenhet infinner sig som ett redskap för vidare utmaningar. Både skissen och 

konstverket försöker beröra åskådarna, skapa möten och få dem att känna, kunna och agera i 

relation till upplevelsen i och av dessa båda tavlor. 

 

Våra egna upplevelser av matematik från vår skoltid kan liknas vid en enkel skiss i svart-vitt, 

medan vi nu betraktar matematik som ett oerhört färgstarkt och komplext konstverk. I vuxen 

ålder har vi upptäckt matematikens olika gestaltningar och hur spännande och rolig den är. 

Matematiken finns ju överallt – det gäller bara att se den och upptäcka nyttan. Detta 

konstverk har vi båda ett stort intresse och engagemang för och vi har startat ett 

matematikprojekt med 15 lärare på den skola vi arbetar på, i syfte att gemensamt tolka målen 

och utveckla matematiken didaktiskt. Mycket lust och vilja att lära ser vi hos de elever vi 

möter. Vår erfarenhet grundar sig på 30 respektive 17 års arbete med elever i åldrarna 6-9 år 

och vi uppfattar att de allra flesta har tilltro till eget tänkande och egen förmåga och att de 

visar stort intresse för matematik. Vi tror att matematiken har mycket gemensamt med dessa 

två metaforiska tavlor och undrar hur tilltro kan utgöra ett redskap för att uppleva det 

färgstarka konstverket. Barns och ungdomars erfarenheter av matematiken i skolan kan 

associeras till upplevelsen av skissen respektive konstverket. Deras tolkningar av tavlorna får 

konsekvenser för förhållningssätt och agerande.  

Utifrån våra egna erfarenheter har vi förundrats över att intresset för matematik sjunker i 10-

12 årsåldern. I denna ålder upplever många elever matematiken som tråkig och svår, med 

påföljd att tilltron till det egna lärandet också sjunker. För andra elever upplevs matematik 
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som lätt och ointressant. Med tanke på att både resultat i och intresse för matematik har 

sjunkit såväl nationellt som internationellt, tillsattes av utbildningsdepartementet (SOU 2 

004:97), en matematikdelegation i syfte att utarbeta en handlingsplan med fokus på fyra 

områden:  

• Hur barnets möte med matematiken kan vara avgörande för framtida attityder och 

goda studieresultat. Insatser för att berika bilden av matematik i skola, arbetsliv och 

media är därför centralt.  

• Utbilda kvalificerade lärare i matematik för alla barn, ungdomar och vuxna.                                          

En utredning tillsatt av Skolverket läsåret 2002/03 visar att 70 procent av lärarna som 

undervisade i matematik hade högst 10 poäng i matematik. Endast 45 procent uppger 

att de fått kompetensutveckling i matematik/matematikdidaktik under sin tid som 

lärare.   

• Utvecklingsprojekt och ökade anslag till forskning om lärande och undervisning.  

• Tydliggöra och utveckla syfte, mål, innehåll och bedömning i matematik för hela 

utbildningssystemet. 

Våra tankar och funderingar har bekräftats genom Skolverket (2006c) som för första gången 

gjort en resultatinsamling från ämnesproven i årskurs fem i syfte att ge en nationell bild av 

ämneskunskaperna hos eleverna. Det visar sig att det är störst resultatskillnad i matematik. 

Den neråtgående nationella trenden är tydligast i år 5 där det är 27 procent som inte klarat 

alla delproven. Taluppfattning, huvudräkning och skriftliga metoder är de delprov, som flest 

elever inte klarar. I syfte att fånga upp elever och sätta in åtgärder som stödjer elever i det 

matematiska lärandet, har regeringen antagit Skolverkets ( 2007) förslag till nya mål för år 3 i 

matematik. Nationellt prov i år 3 ska ske från och med vårterminen 2009.   

Hörnqvist (1999) skriver att ”Ett av de existentiella mänskliga behoven är behovet att 

uppleva sig kompetent. Vi söker bevis på att kapacitet finns”(s.154). Hon fortsätter med 

konstaterandet att ”Det finns en enorm konstruktiv kraft i kompetensupplevelsen där lusten är 

en energifylld drivkraft som styr handlandet. Det finns en lika stor destruktiv kraft i 

upplevelsen av inkompetens” (s.166). Vi ser den typen av konstateranden i tidigare forskning 

som starka stöd för att vi i vår undersökning intresserar oss för elevernas tilltro till sin 

förmåga i matematik. Hörnqvist fokuserar sig på elevernas egna upplevelser av den egna 

kompetensen. Covington och Berry (1976) menar emellertid att skolan i sig på olika sätt kan 

påverka elevernas tilltro till sin förmåga. Hörnqvist uttrycker en del av denna påverkan på 

följande sätt: ”Trots att eleverna använder egna normer för att känna sig tillfreds eller inte, så 
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finns det alltid en liten osäkerhet inför vad andra viktiga personer tycker […] osäkerhet inför 

framförallt lärarnas och kamraternas värdering kan eventuellt stå i konflikt med den egna 

känslan” (s.114). Vi ser det med utgångspunkt av ovanstående resonemang, som 

betydelsefullt att ta reda på lärares uppfattningar om vad elevens tilltro till eget tänkande och 

egen förmåga i matematik innebär och hur de gör för att främja dessa aspekter. 

 

 

2 BAKGRUND 

Vår studie fokuserar på lärares syn på vad elevers tilltro till lärande i matematik innebär och 

hur lärare arbetar för att främja detta och vilken betydelse tilltro har. Inledningsvis tar vi upp 

relevanta faktorer som har anknytning till tilltro till eget tänkande och egen förmåga.  

2.1 Begreppsdefinition  

Självvärdering, självkänsla och självförtroende är begrepp som alla har det gemensamt att det 

står för den attityd individen har till sig själv. Attityden till sig själv grundas på egna och 

andras värderingar av individens egenskaper och förmågor och anger i vilken utsträckning 

individen tror sig vara kompetent, betydelsefull, framgångsrik och kan behärska olika 

situationer. Attityden grundar sig både på ett kognitivt ställningstagande och på en emotionell 

upplevelse. Om man upplever att man är accepterad som den man är av omgivningen, kan 

man också acceptera begränsade egenskaper och förmågor (Ahlgren, 1991). Enligt Taflin 

(2007) får elever självförtroende genom att få bekräftelse på att de tänker rätt i matematik, 

inte genom att den som har självförtroende klarar matematik.  

Beroende på självkänsla används olika kombinationer av förklaringar till egen framgång 

respektive misslyckanden utifrån fyra huvudområden: förmåga, ansträngning, svårighetsgrad 

och tursamhet (Stensmo, 1997). Enligt Ljungblad (2001) har flickor en tendens att förklara 

misslyckanden med sin egen brist på förmåga medan framgång beror på tur.  Pojkar däremot 

ser framgång bero på sin egen förmåga och att misslyckanden beror på otur.  

Ljungblad (2006) visar på tendenser att en hög personlig självuppfattning är starkt knuten till 

hur du kan tillgodogöra dig matematikundervisningen. I matematik, till skillnad från andra 

ämnen, finns ett starkt samband mellan hög prestationsförmåga och hög självuppfattning 
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respektive låg prestationsförmåga och låg självuppfattning, vilket bekräftas av Skolverket 

(2003b).  

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 

står det skrivet att skolan skall sträva efter att varje elev ”...utvecklar tillit till sin förmåga” 

(Skolverket, 2006a, s.9). Vidare uttrycks att ”...lärare skall stärka elevernas vilja att lära och 

elevens tillit till den egna förmågan” (Skolverket, 2006a, s.12) Liknande intentioner uttrycks i 

kursplanen för matematik:  

”Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik 

samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att 

använda matematik i olika situationer” (Skolverket, 2000, s.26) 

Thurén (2003) har definierat begreppet tilltro och vi har i vår studie tolkat in matematik i 

hans definition. Hans tilltro begrepp handlar visserligen om systemtilltro men vår tolkning 

och anpassning av den, stämmer väl överens med det som Hörnqvist (1999) behandlar. Som 

vi ser det innebär det att individen har, utifrån sin subjektiva bedömning av den egna 

matematiska förmågan, tilltro att lösa sin uppgift även i ogynnsamma situationer. Tilltron är 

betydelsefull först i en situation, när man upplever osäkerhet. Individers utgångslägen är 

olika enligt flera forskare. Vissa har från början tillit till andra, men ändrar sig, om inte 

förväntningarna infrias. Andra litar från början inte på andra, men får en växande tilltro, om 

andra visar sig tillförlitliga.  

För att skapa tilltro är det viktigt med samverkan och det kräver både tid och utbildning. 

Situationen är väsentlig, där grunden är att känna trygghet. Relationer till kamrater och lärare 

liksom individens syn på matematikens funktion och mening är betydelsefullt. Det som 

främjar tilltro är att skapa ett ömsesidigt förtroende, som bygger på lyssnande. I 

inlärningssituationer är variation i funktion och utformning viktigt. Tilltro utvecklas genom 

en process, där känsla av sammanhang och att situationen uppfattas begriplig, meningsfull 

och hanterbar är relevanta aspekter. Tilltro påverkas av individens erfarenheter och av 

föreställningen om framtiden (Thurén, 2003). Tilltro kan också ses i ljuset av lärares tilltro 

till eleverna (Skolverket, 2003b). Svensson (2007) beskriver Haninge Kommuns arbete med 

att vända neråtgående resultat. För tre år sedan var Haninge den kommun i Sverige som hade 

allra lägst betygsresultat. Bara sex av tio elever gick ut med godkänt betyg i år 9 i alla ämnen. 

Lika illa var det med lärarnas tilltro. Endast sex av tio lärare ansåg att eleverna hade 

möjlighet att klara godkänt. En granskning av skolan iscensattes. Granskningen visade att 

lärare och rektorer hade delat in eleverna i två grupper: de läraktiga och de hopplösa. Skolans 
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kunskapsmål hade hamnat i skymundan med påföljd att undervisningens vad och hur i syfte 

att nå kunskapsmålen var frånvarande. Utvecklingssamtalen var sällan framåtsyftande, 

därmed förlorade föräldrar chansen att hjälpa till. Haninge kommun vände den neråtgående 

trenden med följande insatser: studiedagar kring kunskapsmålen, forskning om 

framgångsrika skolor och om Vygotskijs teori om lärande som en social process med en aktiv 

lärare.  

Lärare bör väga in elevernas känslomässiga inställning och inte bara fokusera elevernas 

kunskaper och färdigheter. ”En förutsättning för att barn ska bli intresserade av matematik 

och upptäcka matematikens användbarhet är att de har tilltro till sin egen förmåga att förstå 

och lära” (Ahlberg, 2004, s.28). Enligt en enkätundersökning bland elever av Skolverket 

(2003b) har det stor betydelse, hur lärare skapar förutsättningar för tilltro och självkänsla i 

undervisningsprocessen då detta i sin tur påverkar lusten att lära. I själva 

undervisningsprocessen ingår stöd vid svårigheter, återkoppling, stimulans av självständighet, 

inflytande och arbetsro. Att lägga svårighetsnivån, på en för den enskilde eleven lagom nivå 

är också en relevant aspekt. Socialt stöd som innefattar lärares engagemang, kamraters och 

föräldrars intresse och stöd samt samarbete i skolarbetet är en tredje aspekt i 

lärandeprocessen. Allt detta påverkar elevens tilltro. För att eleven ska uppleva sig som 

kompetent är det av stor vikt att skapa ett tryggt och tillåtande klimat i klassrummet.  

Lärarens intention i arbetet med barn och matematik måste vara att ständigt sträva mot att 

stärka barnens tilltro till den egna förmågan, menar Ahlberg (2004), för annars försvinner 

lusten till att lära matematik. Brist på lust får konsekvenser, enligt Skolverket (2003c), då en 

viktig orsak till att många elever lämnar grundskolan utan godkända betyg är att elevernas 

lust att lära minskar i takt med att innehållet inte känns relevant och begripligt. 

2.2 Lust och motivation – en väg till god prestation? 

Lust är en sinnlig glädje som engagerar hela individen, både till kropp och till själ, enligt 

vissa elever i en undersökning av Skolverket. Andra elever beskriver det som en aha-

upplevelse, då de förstått samband och äntligen begripit ett matematiskt problem (Skolverket, 

2003c).  

I Lpo 94 (Skolverket, 2006a) används begreppet lust i större omfattning än motivation. 

”Utforskande, nyfikenhet och lust skall utgöra grunden för undervisningen” (s.9).  Hur 

begreppet lust ska tolkas är inte helt tydligt. I Skolverkets kvalitetsgranskning är definitionen 

på lust att lära att: 
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Den lärande har en positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen 

hand och tillsammans med andra söka ny kunskap som är betydelsefull för 

individens utveckling och samhällets behov ( Skolverket, s.6, 2003c).  

Lusten att lära visar sig som ett intresse för att göra något. Den visar sig också som 

uthållighet, att gilla ansträngningen som leder till ett viktigt mål. Att skolarbetet förknippas 

med viktiga mål och att skolan är användbar såväl i nuet som för framtida liv är ytterligare en 

aspekt (Skolverket, 2003c).  

Matematikundervisningen ska kännetecknas av att få eleverna att inse vilka kunskaper de har, 

men också att de ska kunna förmedla vad de kan. Det är viktigt att eleverna lyckas med det de 

gör, för att utveckla lust och nyfikenhet (Sandahl & Unenge,1999; Johnsen Hǿines, 2006).   

Att skapa trygghet, gemenskap och arbetsro i samspel med eleverna är grundläggande 

förutsättningar i undervisningen. Ytterligare faktorer för lust och motivation är att eleverna 

förstår syfte och mål med undervisningen så att de känner att de greppar om vad och hur man 

lär (Skolverket, 2003c). Malmer och Adler (1996) delar in motivationen i ett nyfikenhets- och 

ett kompetensmotiv, där motorn i lärandet är nyfikenheten. Kompetensmotivet innefattar att 

lyckas, att göra saker klara och att i tankeutbyte med andra få en lust att lära mera. Att finna 

den inre motivationen hos eleven ställer stora krav på pedagogen, enligt Malmer och Adler. 

Lust att lära och stark självtillit ser ut att höja prestationen, liksom svag självtillit tenderar att 

sänka prestationen (Skolverket, 2003c).                                                                                

2.3 Genusaspekter 

Olika aspekter av elevers prestationer visar på motsägelsefulla skillnader mellan könen. I en 

studie över könsskillnaden i grundskolebetyg mellan pojkars och flickors 

medelbetyg/meritvärde i matematik har pojkar över hela tidsperioden 1988 – 2005 haft något 

sämre betyg. Fler pojkar får ett slutbetyg, som är lägre än deras resultat på de nationella 

proven, medan fler flickor får ett slutbetyg som är högre än deras resultat på de nationella 

proven.  Resultat i nationella prov i matematik visar på lika resultat mellan könen 

(Skolverket, 2006d).                                                                                         

Något paradoxalt visar det sig i flera internationella undersökningar, att svenska pojkar 

presterar bättre än flickor i matematik. I PISA-undersökningen 2003, visar såväl nationellt 

som internationellt att pojkars självuppfattning och självtillit är högre än flickornas. Pojkar 

har större intresse och en mer positiv inställning till ämnet, medan flickor i högre grad än 

pojkar känner ängslan för matematik (Skolverket, 2006d). Skolverket har genom mätningar 
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vart tredje år följt ungas attityder till skolan, bland ungdomar i årskurs 7-9 och i gymnasiet. I 

den senaste mätningen 2003 visar det sig att pojkar upplever skolans krav som lagom höga, 

medan kraven upplevs för höga av en större andel flickor. Flickor ställer också högre krav på 

sig själva. Pojkar upplever i något större omfattning än flickorna att skolan är bra på att 

utveckla deras självförtroende, förmåga att samarbeta och att lärarna undervisar bra. Pojkar 

anser sig duktigare än flickor i matematik och värderar sina förmågor högre än flickor. 

Omgivningens förväntningar påverkar, då fler pojkar än flickor tror att deras mammor tycker 

det är viktigt att de är duktiga i matematik (Skolverket, 2004).                                                                           

2.4 Inställning till matematik 

Lärare av idag är bärare av olika skolkulturer och sina yrkestraditioner. I mötet med 

matematikundervisningen i skolan kommer föräldrar, elever och lärare med ryggsäckar fyllda 

av egna erfarenheter och känslomässiga upplevelser. Matematikdelegationens 

enkätundersökning (SOU 2004:97) visar att föräldrar med en positiv inställning ger sina barn 

en känslomässig positiv förväntan, i annat fall blir barnen beroende av andra personer som 

kan skapa lust och mening med matematiken. Att skapa positiva motbilder, för att främja lust 

och mening med matematiken ses som betydelsefullt för individens utvecklingsmöjligheter i 

ett livslångt lärande. Säljö (2000) anser att lärandet ska ses i ett perspektiv av hur kunskaper 

förs vidare mer generellt. 

2.5 Elevernas förförståelse och tänkande som utgångspunkt för lärarens 

förhållningssätt 

 
Dagens skola har enligt Säljö (2000) influerats av Piagets individualistiska teori där det är 

individen som skapar förståelsen. Det har påverkat undervisningen med elevers laborativa, 

upptäckande, nyfikna handlande. Partanen (2007) menar att läroplanerna bygger i allt 

väsentligt på Vygotskijs syn på lärande och utveckling. Vygotskij (1934/1999) menar att det 

är viktigt att se skillnaden på vad barn kan lära sig på egen hand och vad som kräver en 

vuxens hjälp. I lärandet är barnet riktat mot något som intresserar det och för läraren är det 

viktigt att upptäcka detta objekt och agera i den närmaste utvecklingszonen, det vill säga det 

som barnet kan nå med stöd av någon mer erfaren elev eller lärare. Hans teori bygger på att 

varje elev har en utvecklingszon – det barnet klarar med hjälp idag, klarar det själv imorgon. 

Det är här som vårt intresse för lärarnas uppfattningar om elevers tilltro till sitt tänkande och 

sin förmåga kommer in. 
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Taflin (2007) visar att på samma sätt som lärare förväntar sig att eleverna visar lust och 

nyfikenhet, måste lärare vara nyfikna på hur elever tänker och lär. Det ligger ett lärande i att 

fråga, samtidigt som det ger läraren kunskap om vad eleverna kan. Enligt Löwing (2004) 

krävs att lärare har kunnighet i och vilja att analysera elevers aktuella förkunskaper. Lärare 

bör, enligt Ljungblad, (2001) höja sin medvetenhet om vilka problem eleverna stöter på i 

matematikundervisningen och reflektera över och kontrollera att eleven har förstått.  

2.6  Lärarens förhållningssätt i matematikundervisningen 

Lärarens uppfattning om vilka elever som är duktiga påverkar. Snabbhet behöver inte alltid 

betyda säkerhet, en långsammare kan ha bättre förståelse. En utbredd uppfattning är att man 

antingen har lätt eller svårt för matematik, vilket medför att man då skulle ha en jämn 

kunskapsprofil inom ämnet och över tid. Matematiken är mer mångfacetterad än så (Malmer 

& Adler, 1996; Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Elevernas möte med den formella 

skolmatematiken är ett kritiskt skede och det är av stor vikt hur lärarens föreställning om 

matematik tar sig i uttryck. Om läraren intresserar sig för elevernas förslag på strategier i 

processen och inte fokuserar för mycket på det rätta svaret, produkten, känner eleverna att 

deras tankar duger och därmed stärks deras tilltro (Malmer & Adler, 1996; Ahlberg, 2004).  

Doverborg och Pramling (1995) menar att ett viktigt incitament för förståelse är att eleverna 

upplever matematiken som meningsfull. Meningsfullhet skapas när matematiken utgår från 

barnens erfarenhetsvärld. Detta medför ett förhållningssätt där eleverna ses som kompetenta 

och där eleverna är delaktiga i undervisningens syfte och mål. Löwing (2004) visar emellertid 

på att det ofta är sociala skäl som styr gruppindelningen.  

Taflin (2007) påvisar vikten av att ett matematiskt begrepp/innehåll kan ha olika 

infallsperspektiv och att matematik upplevs som kreativt och skapande. När eleverna får 

tillfälle att tillämpa matematiska begrepp i olika sammanhang ges möjligheter till bättre 

förståelse.  

Variation i elevers olika sätt att tänka och lösa problem är en potential till lärande, både för 

lärare och för elever, hävdar Sandahl & Unenge (1999). Ahlberg (2004) menar att erfarandet 

av att ett problem inte är så svårt som man först uppfattade det, leder till ett ökat 

självförtroende och att man i framtiden vågar pröva nya uppgifter. Vidare hävdar Ahlberg att 

när matematiken är meningsfull och verklighetsnära får elever tilltro till sin förmåga och erfar 

att de både vill och kan lära sig. 
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2.7 Matematiskt innehåll, arbetssätt och form 

 
Redan under antiken uttrycker Aristoteles en dialektisk syn på Vad och Hur: ”Allas väl beror 

på två ting: Det ena på att man fastställer målet med handlingarna, dels att man finner ut vilka 

handlingar som leder till målet” (Kroksmark, 2003, s.89). Johan Amos Comenius formulerar 

sin syn på eleven som ett lärande subjekt och i ljuset av detta utvecklades didaktiken. Att 

först välja innehållet kopplat till kursplanens mål, i första hand strävansmålen, sedan välja 

lämpligt arbetssätt och en genomtänkt arbetsform är lärares ansvar (Carlgren & Marton, 

2000; Löwing, 2004; Skolverket, 2003c). 

Comenius (1657/1989) betonar en anpassning av innehåll och form efter barnens uppfattning 

och utvecklingsnivå. Marton och Booth menar att lärarens avsikt med undervisningen måste 

vävas samman med eleven och innehållet. Lärarens och elevens tankar bör komma i 

tankekontakt och detta sker genom att ”läraren är medveten om de dimensioner av variation 

som dels avser innehållet såsom det erfars och dels eleverna i termer av hur de erfar 

innehållet” (Marton & Booth, 2000, s.224). 

Denna individualiseringstanke ingår även i dagens läraruppdrag: ”Läraren skall utgå från 

varje enskilds behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (s.14 i Lpo 94, 2006a). Hur 

detta uppdrag tolkas, visar sig i Löwings (2004) avhandling som hastighetsindividualisering, 

det vill säga att eleverna arbetar i sin egen takt. Konsekvensen blir att läraren får svårt att ha 

gemensamma genomgångar och sammanfattningar och hindras på detta sätt att bygga upp 

elevernas matematiska språk. Sandahl och Unenge (1999) förordar ett individanpassat 

arbetssätt, vilket innebär att alla elever arbetar med samma uppgifter, men målet är av en 

annan karaktär ofta i så kallade öppna uppgifter. Denna typ av uppgifter är direkt 

diagnostiska och läraren får då klart för sig vilka elever som behöver hjälp med att förbättra 

begreppsuttryck och innehåll.  

Enligt Johnsen Höines, (2006) kan lärare i kommunikation med eleverna lära sig hur de kan 

lägga upp undervisningen. Avgörande för hur skolan klarar att anpassa undervisningen till 

elevernas förutsättningar är, att läraren har kunskaper i såväl matematik som didaktik. Det är 

synnerligen viktigt att ta reda på var varje elev befinner sig och sedan sätta in adekvata 

åtgärder och utvärderar dessa. Studier visar att många elever lär sig att rutinmässigt lösa 

uppgifter utan att egentligen förstå vad de gör. En medveten och strukturerad styrning och 

stimulans av elevers individuella behov och intressen förefaller karakterisera framgångsrika 
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skolor (Skolverket, 2007). Malmer & Adler (1996) menar att bästa möjliga miljö för lärande 

sker i ett socialt samspel mellan lärare och elever med ett arbetsklimat som bygger på 

ömsesidig respekt. Samtal, diskussion och argumentation muntligt och skriftligt har stor 

betydelse för tankeprocessen och för att utveckla elevernas matematiska språk. Löwing 

(2004) betonar vikten av att läraren har tilltro till elevernas förmåga att lära sig matematik 

och att läraren kan förklara bra och på olika sätt.  

2.8 Matematik – ett språk 

Matematiken är i allra högsta grad ett språk, enligt Johnsen Hǿines (2006). Vygotskij 

(1934/1999) betonar språkets betydelse för allt lärande och ser språk och tanke som 

dialektiskt utvecklande. Genom språket synliggör vi tanken och skapar nya verkligheter. 

Språk i tal, skrift, tänkande och lärande hör samman med varandra. Säljö (2000) menar att 

varje språklig framställning innehåller värderingar och placerar människan i en historisk och 

kulturell tradition. Från antiken finns en tradition som vi fortfarande ser spår av och det är hur 

människan tillägnar sig kunskap. Aristoteles (Kroksmark, 2003) uttryckte, att kunskap 

tillägnas utifrån individens sinnesintryck och som bearbetas av individens abstrakta tänkande. 

Platon däremot menade att kunskap tillägnas genom idévärlden. I vår tolkning för vår studies 

vidkommande innebär Aristoteles kunskapssyn att en situation i elevernas verklighet kopplas 

till ett matematiskt begrepp medan Platons syn på kunskap medför att först definieras ett 

matematiskt begrepp, som eleverna sedan får utforska och tillämpa. En variation av dessa sätt 

uttrycker Skolverket (2007) att matematikundervisningen måste ha och jämför med läs- och 

skrivundervisningen. Denna ståndpunkt delas av Ljungblad (2001) som menar att det 

förhållningssätt med en variation mellan helhet-del (analys) respektive del-helhet (syntes), 

som kännetecknar läs- och skrivutvecklingen, även bör gälla i matematikundervisningen, 

Eleverna måste bli medvetna om helheten för att kunna se delarna. Att elever får tillämpa 

kunskaper i olika sammanhang och situationer är viktigt för att automatisera kunskaperna. 

Elevernas möjligheter att kunna se helheten förutsätter, som Löwing (2004) betonar, att 

läraren tydliggör syftet och målet med arbetet. Samtidigt betonar hon vikten av att läraren har 

tilltro till elevernas förmåga att lära sig matematik. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet är att beskriva lärares uppfattningar av vad elevernas tilltro till eget tänkande och egen 

förmåga i matematik innebär och hur de gör för att främja detta. I ett vidare perspektiv är vi 

intresserade av om genusaspekter framträder i lärares beskrivningar. 

Utifrån detta syfte formulerar vi följande frågeställningar: 

Hur beskriver lärare vad elevers tilltro till eget tänkande och egen förmåga att lära sig 

matematik innebär? 

Hur beskriver lärare att de gör för att främja elevens tilltro till eget tänkande och förmåga?  
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4 METOD 

4.1 Vetenskaplig ansats  

I vår studie har vi utgått från en fenomenografisk ansats där syftet var att undersöka lärares 

uppfattningar av elevers tilltro och beskriva dessa erfaranden. Vi har lagt störst vikt vid 

lärares uppfattningar av vad elevers tilltro till eget tänkande och egen förmåga till lärande i 

matematik innebär och vad de gör för att främja detta. 

Den fenomenografiska ansatsen har sitt ursprung i en forskargrupp, den så kallade Inom-

gruppen, vid Göteborgs universitet under 1970-talet, där Marton var tongivande. Till skillnad 

från fenomenologin som intar ett första ordningens perspektiv: Vad något är? intar 

fenomenografin ett andra ordningens perspektiv: Vad något uppfattas vara? Den 

fenomenografiska andra ordningens perspektiv är människors sätt att beskriva hur de erfar sin 

omvärld, såsom fenomenen visar sig (Alexandersson, 1994a).  Vi har valt att fokusera på 

lärares erfaranden av tilltrons innebörd, främjande och betydelse för elevers lärande i 

matematik där variationen av lärarnas uppfattningar var central i vår fenomenografiska 

studie. 

Ett centralt begrepp inom fenomenografin är uppfattning, vilket innehåll människan ger åt 

relationen mellan sig själv och något i omvärlden. Begreppet uppfattning betecknar 

människans kunskapsbildning i form av det meningsskapande och innebörden i detta 

skapande. Relationen mellan människan och omvärlden är dynamisk och förändras utifrån 

situation och sammanhang. Detta medför att uppfattningar av en företeelse eller av ett objekt 

förändras över tid. Världen ses då med andra ögon, vilket uttrycker fenomenografins 

kunskapssyn (Alexandersson, 1994b).  

I vår undersökning var vi intresserade av att se vad lärare riktade sin uppmärksamhet på 

gällande främjandet av elevens tilltro i lärande av matematik. Kroksmark (1994) menar att 

intentionaliteten, det vill säga, vad man riktar sin uppmärksamhet på, är utgångspunkten i 

fenomenografin. Det fenomenografiska forskningsobjektet, som i vårt fall har handlat om 

tilltro till eget tänkande och egen förmåga att lära matematik, karakteriserades av en 

beskrivning i hur fenomenet uppfattades av lärarna. Detta medförde att vi sökte efter 

innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser. Den fenomenografiska ansatsen 

innebär en beskrivning i hur elevers tilltro till eget tänkande och egen förmåga framstår för 

lärarna och inte hur tilltrobegreppet egentligen är.  
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Marton & Booth (2000) menar att beroende på vars och ens utgångsläge i förhållande till ett 

objekt, uppmärksammas och uppfattas det på olika sätt. Uppfattningsbegreppet har på senare 

år utökats med erfarenhetsbegreppet. Olika människor har olika erfarenheter. Vad människor 

erfar beror också på att människor är olika. Lärares sätt att erfara världen, situationer och 

fenomen tas ofta förgivet. Vi ville ta reda på lärares bakomliggande sätt att erfara fenomenet 

tilltro till eget tänkande och egen förmåga att lära matematik och hur lärarna beskrev att de 

didaktiskt arbetar med eleverna.  

En kvalitativ metod innebär en beskrivning av egenskaper för att söka karakterisera något. I 

vår studie var det på ett begränsat antal olika sätt lärarna uppfattade fenomenet tilltro. 

Analysarbetet gick ut på ett sökande efter kvalitativt skilda sätt lärare erfar detta fenomen.  

Enligt en fenomenografisk ansats är syftet att identifiera och beskriva skilda kategorier av 

uppfattningar (Trost, 1993). I vår studie kategoriserades variationen av lärares uppfattningar 

och beskrivningar som framträdde kring innebörden, främjandet och betydelsen av begreppet 

tilltro till eget tänkande och egen förmåga och ska betraktas som resultatet. Relevansen låg då 

på vilka uppfattningar som fanns, inte på hur många som hade en viss uppfattning. Vår 

förhoppning var i enlighet med Larsson (1986) att göra en fenomenografisk beskrivning av 

vilka uppfattningar som framträdde i syfte att ge ett tillskott i kunskapen om skolan och 

samhället. Uppfattningar fungerar ofta som tankeramar och vår intention var att presentera 

alternativa uppfattningar som ett underlag för reflektion. 

4.2 Kvalitativ intervju  

 
Vi har valt, i enlighet med den fenomenografiska ansatsen, att göra kvalitativa intervjuer. 

Utifrån vårt syfte, att få ta del av och tolka beskrivna lärares uppfattningar om innebörden av 

elevers tilltro till lärande i matematik, blev valet en kvalitativ metod. En kvalitativ metod 

kännetecknas av att den går mer på djupet, där intresset fokuseras på att söka finna kategorier 

eller beskrivningar på ett visst fenomen. Larsson (1986) menar att intervjuer är 

grundläggande i syfte att få reda på hur någon föreställer sig sin omvärld. Likt Kvales (1997) 

metafor med intervjuaren som en resenär för att följa med på en spännande resa, 

symboliserade vi oss i rollen som intervjuare vid en konstnär. Konstnären hade en viss idé 

och skissade lätt på sin tavla. Inspiration till tavlans motiv, färger och former fick vi i de 

intressanta möten med lärares beskrivningar av fenomenet tilltro. I vår ambition att förstå 

världen lite bättre ställde vi frågor där lärarna delade med sig av sina erfarenheter. Detta 

gjorde att tavlans gestalt växte fram. I enlighet med Kvales (1997) resonemang var vår 

utgångspunkt att inta ett ödmjukt förhållningssätt där lyhördhet och tankerespekt rådde under 
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intervjun, samtidigt som syftet för studien var i fokus. Det kändes angeläget att vi som 

intervjuare försökte förstå lärarnas bevekelsegrunder, känslor, sätt att tänka och sätt att 

handla som Trost (1993) uttrycker.  

 

Vår utgångspunkt inför intervjun grundade sig på det Kvale (1997) beskriver som en 

halvstrukturerad intervju där intervjufrågorna inte är för strukturerade och heller inte för fria. 

När vi gjorde vår intervjuguide fokuserade vi på studiens syfte och frågeställningar och 

utifrån detta upprättades guiden där teman med olika aspekter inrymdes. Ett centralt tema var 

lärarnas erfaranden av matematik och undervisningen i ämnet. Övriga teman var definition av 

tilltro till eget tänkande respektive tilltro till egen förmåga, gestaltning, påverkan och 

betydelse av tilltro. (Se bilaga 1). 

Stukat (2005) menar att forskningsintervjuer kan göras på olika sätt, beroende på vilket 

spelrum man ger den intervjuade personen. Å ena sidan ju större detta spelrum är, desto 

bättre är möjligheten för att nytt och spännande material ska komma fram. Å andra sidan 

minskar jämförbarheten mellan svar och svårigheter att tolka resultatet ökar, vilket gör att en 

kombination av dessa två angreppssätt kan vara bäst. Detta tog vi fasta på i när vi upprättade 

intervjuguiden. Vår avsikt var att genom intervjuer få ett underlag för beskrivning av lärares 

uppfattningar av tilltro och där vår intention var att sätta parantes runt vår förförståelse.  

 

4.3 Urval 

Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) är purposive sampling ett urval, som är lämpligt i 

en kvalitativ studie, där deltagarna handplockas efter en subjektiv bedömning av hur väl de 

passar studiens syfte. Detta styrks av Larsson (1986) då man vill komma åt speciella grupper 

med särskild förtrogenhet med det man är intresserad av, vilket i vårt fall är lärare som 

undervisar i matematik. Alexandersson (1994b) menar att urvalet då är grundat på skillnader i 

till exempel kön, ålder, yrkeserfarenhet och utbildning, för att finna en spridning i lärares 

uppfattningar. Vidare ska det finnas en variation i skolornas storlek och upptagningsområde. 

Att ämnet för intervjun känns betydelsefullt i relation till intervjupersonernas intresse och 

behov är också ett sätt att öka kvaliteten, menar Alexandersson. 

Då utgångspunkten var att finna en variation i hur lärare tänker och agerar i förhållande till 

elevers tilltro till eget tänkande och egen förmåga att lära i matematik, valde vi i enlighet med 

ovanstående resonemang ett strategiskt urval av lärare från olika skolor, som undervisar i 

matematik från förskoleklass till och med år sex. Vårt urval grundade sig på skillnader i ålder 

där lärare i åldersintervallet 34-58 år finns representerade. Skillnader i kön delas i 3 män och 

5 kvinnor. Vägledande har även varit lärarnas yrkeserfarenhet vilket varierar mellan 7-35 år 
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och vilken utbildning de har. Då lärarutbildningen har förändrats över tid och olika 

inriktningar som exempelvis barnskötare med påbyggnadsutbildning till lärare, förskollärare, 

lågstadielärare, mellanstadielärare, grundskollärare med olika inriktningar såsom Ma-No och 

Sv-So, och specialpedagogisk påbyggnad finns representerade är variationen stor. Kontexten 

är också viktig, därför valde vi lärare från olika skolor, stora som små, från fem olika 

rektorsområden i en kommun. Det gemensamma kriteriet var att alla undervisar i matematik. 

Anledningen till vårt urval avseende vilket år lärarna arbetar i grundar sig i Skolverkets 

rapporter (2004). Dessa rapporter visar att tilltron till eget tänkande sjunker med elevernas 

stigande ålder. I studien ingick åtta intervjuer varav två pilotintervjuer av lärare. Kvale (1997) 

menar att möjligheterna att uppnå god kvalitet genom att komma på djupet är större med färre 

intervjuer än med fler intervjuer där risken är att analysen blir ytlig och inte ger så mycket ny 

kunskap. Innan intervjupersonerna tillfrågades kontaktade vi skolledningen på de fem 

rektorsområdena om syftet med vår studie och information om vårt förhållningssätt utifrån 

Vetenskapsrådets etiska principer. 

 

4.3 Etiska principer 

Etiska hänsyn har under vårt arbete och i synnerhet i samband med våra intervjuer varit i 

fokus. Vetenskapsrådets (2002) etiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning tar upp fyra huvudkrav som vi tog i beaktande. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

I vår roll som forskare följde vi informationskravet och samtyckeskravet genom att upplysa 

om vad undersökningen gick ut på samt att deltagandet var frivilligt och med rätt att avbryta 

när som helst. Konfidentialitetskravet innebar att alla uppgifter som vi tog del av i vår 

undersökning stannade hos oss. Därmed redovisades inte personlig data där lärarna kunde 

identifieras. Nyttjandekravet medförde att vårt datamaterial, inspelning på mp3, nyttjades 

endast för studiens syfte och förvarades så att inte obehöriga kunde ta del av det. 

Datamaterialet kommer att förstöras tre månader efter avslutad och godkänd uppsats. 

 

4.5 Genomförande 

Inför intervjuerna hade vi upprättat en intervjuguide som stöd. För att få svar på 

intervjuguidens frågor var vi lyhörda för hur frågorna tolkades och formulerade om frågor, 

vilket Larsson (1986) anser är en nödvändighet för att öka sannolikheten att få svar på den 

fråga vi avsett att få svar på. 
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För att pröva vår intervjuguide genomförde vi var sin pilotintervju. Vi såg en risk i att läraren 

skulle känna sig obekväm i situationen, om vi båda var med. Enligt Kvale (1997) är, 

pilotintervjun ett utvecklingsinstrument i syfte att pröva innehållet i intervjuguiden. För att 

möjliggöra ett eventuellt nyttjande av pilotintervjun, ifall den inte avvek från det övriga 

materialet, informerades personen ifråga som om det vore en reguljär intervju (Trost, 1993). 

Efter pilotintervjuerna gjorde vi någon mindre korrigering av guiden, men bedömde dock att 

båda pilotintervjuerna kunde användas i resultatet.  

Vi stödde oss på det Trost (1993) menar om att den första kontakten är viktig för att intervjun 

ska komma tillstånd, men också för hur intervjun kommer att bli. Därför kontaktade vi, var 

och en, lärarna personligen. Vid denna första kontakt talade vi om vad vår undersökning 

handlade om, syftet med den, beräknad tidsåtgång och etiska principer. Intervjupersonen 

valde plats och tid. 

I enlighet med Kvales (1997) resonemang var det viktigt att ha kunskap och intresse om 

intervjun och ämnet. Vi såg det också som angeläget att visa vårt genuina intresse av varje 

lärares erfaranden. Därför inleddes intervjun med nyfikna ingångsfrågor om lärarens 

bakgrund och yrkeserfarenhet för att skapa bekvämlighet och trygghet i intervjusituationen. 

Genom att vara påläst och visa intresse för de svar som läraren beskrev, lyssnade vi med 

tankerespekt och var följsamma i de teman som ingick i vår intervjuguide. För att försäkra 

oss om att vi förstått innebörden i lärarens utsagor, bad vi läraren att upprepa, sammanfatta 

och förtydliga, genom att ge exempel och mer detaljerade beskrivningar.  När ett ämne var 

uttömt återgick vi sedan till de strukturerade frågorna för att föra samtalet vidare. Enligt 

Larsson (1986) är det svårt att i absolut mening göra sig helt fördomsfri. Vår intention var att 

sätta parantes runt vår förförståelse, vilket vi gjorde i största möjliga mån. Vi såg det som ett 

lärande och reflekterande samtal där ny kunskap konstrueras.  

Samtalen genomfördes i ett ostört rum på någon skola. Tidsåtgången för intervjuerna var 

mellan 45 och 60 minuter. Vi spelade in intervjuerna på en digital bandspelare och lärarna 

tycktes inte påverkas negativt av detta, utan föreföll bekväma i situationen. Med en 

halvstrukturerad intervjuguide som vi hade, underlättades likvärdigheten mellan intervjuerna 

över tid, även om vi under processen utvecklades som intervjuare. Datainsamlingen med 

tillhörande analyser av utsagorna har skett kontinuerligt, vilket gjorde att vi upplevde en 

mättnadseffekt. Detta innebär en mättnad i materialet och att det inte tillfördes något nytt. 

Redan i intervjusituationen gjorde vi en första tolkning av intervjuerna, dels vad som 

förmedlades och dels hur det förmedlades. Denna första intuitiva tolkning kan vara ett stöd i 

bearbetningen av intervjuerna (Alexandersson, 1994b).  
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4.6 Transkribering och analys 

Vi tog vår utgångspunkt i Alexandersson (1994a) att det i fenomenografiska studier är 

förenligt att banda samtliga intervjuer, för att sedan transkriberas ordagrant. Analysarbetet 

inleddes med transkribering av intervjuerna, vilket gjordes i relativt nära anslutning till 

intervjun, för att ha minnesbilden kvar av intervjusituationen. Transkriberingen innebar att 

den av oss som intervjuat, lyssnade av och skrev ut intervjuerna, för att sedan delge varandra 

de utskrivna intervjuerna. För att öka trovärdigheten fördes analysarbetet var för sig, där vi 

utgick från en fenomenografisk analys, enligt Alexanderssons (1994a) modell i fyra faser. I 

syfte att få ett helhetsintryck läste vi var för sig, oavsett vem som intervjuat, igenom de 

utskrivna intervjuerna flera gånger och anteckningar fördes i marginalen utifrån de utsagor 

som svarade upp mot våra frågeställningar och för att få en förståelse av utsagornas innebörd. 

I fas två urskiljdes efter upprepade genomläsningar skillnader och likheter i texterna. Först 

identifierades helheten och sedan delarna. I nästa steg urskiljdes och kategoriserades likheter 

och skillnader i lärarnas beskrivningar av vad de riktade sitt medvetande mot. I denna fas 

identifierades beskrivningskategorierna så att de på ett kvalitativt sätt skilde sig åt. 

Beskrivningskategorierna framträdde när de olika utsagorna kontrasterades mot varandra i en 

helhet.  

I vår analys kom vi, var för sig, fram till tre beskrivningskategorier vilket motsvarar hela 

utfallsrummet. Den sista fasen, som vi gjorde gemensamt, innebar att komma fram till en 

underliggande struktur i kategorisystemet, hur kategorierna förhöll sig till varandra. Vi 

bedömde dem som jämbördiga, där ingen uppfattning var tyngre än någon annan. De olika 

beskrivningskategorierna som framkom är av horisontell art. Enligt Alexandersson (1994a) 

kan kategorier också rangordnas om uppfattningarna bedöms som mer eller mindre 

utvecklade, likaså om de gradvis bygger på varandra.  
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5 RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån det syfte vi har med studien och vi försöker bringa klarhet i hur 

de intervjuade lärarna beskriver sina erfaranden av vad elevers tilltro till eget tänkande och 

egen förmåga i matematik innebär och hur de beskriver att de främjar detta. Studiens resultat 

redovisas i tre kategorier med separata underrubriker utifrån de fenomen som lärarna riktar 

sin uppmärksamhet mot. Kategorierna är av horisontell art vilket innebär att de inte har 

hierarkisk rangordning. Beskrivningskategorierna utgör kvalitativt skilda sätt att beskriva och 

tillsammans utgör dessa hela utfallsrummet, det vill säga vårt resultat. Varje kategori inleds 

med en sammanfattande beskrivning av de fenomen lärarna riktar sin uppmärksamhet mot. 

Dessa fenomen resonerar vi om och stödjer innehållet med utsagor från de lärare vi har 

intervjuat. Våra tre kategorier, med de fenomen som uppmärksammades i det totala 

utfallsrummet är: 

Lärarnas beskrivningar avseende 
5.1 Uppfattningar av vad 
elevers tilltro till eget 
tänkande och egen förmåga 
att lära sig matematik 
innebär  

5.2 Hur de gör för att främja 
elevers tilltro till eget 
tänkande och egen förmåga 
att lära sig matematik 

5.3 Uppfattningar av elevers 
tilltro till eget tänkande och 
egen förmåga att lära sig 
matematik för livet 

5.1.1 Tilltro visar sig i 
elevens lust, stolthet, mod 
och ansvar  
 
5.1.2 Tilltro visar sig i ett 
tryggt gruppklimat med goda 
relationer och i 
kommunikation med andra 
 
5.1.3 Tilltrons gestaltning ur 
en genusaspekt 

5.2.1 Med utgångspunkt i 
elevers förförståelse och 
erfarenheter  
 
5.2.2 Med positiva 
förväntningar  
 
5.2.3 Skapa ett tryggt klimat 
med ett lustfyllt och 
meningsfullt lärande 
 
5.2.4 I didaktiska val av det 
matematiska innehållet.  
 
5.2.5 Matematik som språk 
och kommunikationsämne  
 

5.3.1 Matematik som konst 
och mening för livet 
 
5.3.2 Läraren som förebild 
 
5.3.3 Kultur och tradition 
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5.1 Lärarnas beskrivningar av sina uppfattningar avseende vad 
elevers tilltro till eget tänkande och egen förmåga att lära sig 
matematik innebär  

Under denna kategori redovisas lärarnas uppfattningar av vad elevers tilltro till eget tänkande 

och egen förmåga att lära sig matematik innebär. Tilltron beskrivs från två håll, dels 

elevernas tilltro till sig själva men även betydelsen av lärarens tilltro till eleverna. Tilltro visar 

sig i elevers lust i att anta utmaningar, mod i att testa nya strategier med risk för att göra fel, 

där frimodighet och uthållighet är kännetecknande.                                                                                            

Elevers tilltro skiftar över tid, situation och sammanhang i mötet med matematikens innehåll 

och lärarna menar att de kan påverka elevers tilltro både positivt och negativt, genom hur de 

bemöter eleverna. Tilltro skiftar från individ till individ beroende på tidigare erfarenheter och 

aktuell livssituation. Det kräver en lyhördhet för den enskilda eleven, då tilltron är viktigast i 

en situation som eleven känner osäkerhet inför. Enligt lärarnas beskrivningar är incitament 

för tilltrons gestaltning, dels att skapa en förtroendefull relation med den enskilda eleven, dels 

att skapa ett tryggt gruppklimat där kommunikation uppmuntras då tilltro till tänkande och 

förmåga har stor betydelse för lärandet i matematik. I en genusaspekt menar några lärare att 

pojkar har större tilltro till sitt tänkande och egen förmåga för att de vågar mera. Andra lärare 

menar att flickor har lika stor tilltro men den gestaltas på ett mer ödmjukt sätt. Pojkarna 

börjar tidigare förstå att de måste anstränga sig för att lyckas, för det är känslan av att lyckas 

som ger tilltro. 

5.1.1 Tilltro visar sig i elevers lust, stolthet, mod, och ansvar 
 
Elevers tilltro visar sig i glädjen när de vågat ta sig an utmaningar som de först trott sig om 

att inte klara. Lärares sätt att visa tilltro är av särskilt stor betydelse, när elevernas tilltro är 

sårbar i kritiska situationer.  
Jag har en kille nu som inte riktigt hängde med under hösten så han var inte klar 
och han har hållit på hela våren. Han frågade: Kan jag inte få skriva nu? Så då fick 
han skriva och då klarade han det. Han var så glad! (L8) 
 
Då såg man direkt glöden och att han började tro på sig själv igen, för jag kan 
faktiskt räkna samma som de andra räknar i klassen, fast inte på samma sätt. (L1)    
 

En lärare menar att elevers tilltro till sitt eget tänkande visar sig genom deras beteende i 

gruppen. Med stolthet och glädje förklarar de hur de har tänkt. För att våga det är tryggheten i 

gruppen av stor betydelse, men även den respons eleverna får på sina svar. Ju mer eleverna 

uppmuntras till att uttrycka sina tankar, desto mer medvetna blir de om sitt tänkande. Hur 

lärare bemöter eleverna när de svarar är oerhört betydelsefullt för elevens fortsatta tilltro:  
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en del barn har lätt att förklara hur de tänker med en stolthet och med glädje och 
säger-jag tänkte så här[…] ju mer dom blir medvetna om sitt eget tänk ju gladare 
och stoltare blir dom ju, att dom kan presentera ett svar. (L6) 
 

Eleverna visar på tilltro, enligt alla lärarna, när de vågar pröva och ge sig på ett problem utan 

att ge upp. Att eleverna försöker trots risk för att göra fel, är kännetecknande för tilltro.  
Dom som har tilltron dom försöker och skulle det bli tokigt pratar man ju om det 
och då kan dom på något sätt tänka rätt igen, medan de som saknar tilltron ger upp 
och tänker inte vidare. Har du tilltron är du mer benägen att försöka på något sätt 
och ger dig katten på att klara uppgiften, medan de som saknar tilltron ger upp och 
tystnar. (L5) 
 
De vågar ge sig hän i nån uppgift. Vad det än är om du ska göra någonting på 
papper eller nåt annat och att de också vågar gå utanför gränserna, alltså vågar gå 
utanför det som förväntas och går längre. Provar mer. (L4) 
 
Att de är frimodiga, att de ritar, att de breder ut det dom gör. Skriver härligt med 
stora siffror och aldrig säger att jag kan inte utan vågar gå fram och är det inte helt 
rätt är de inte bekymrade för det. (L8) 
 

Hur elevers tilltro visar sig ligger till grund för lärarens bemötande av eleverna, även om 

lärarna menar att alla behöver bli sedda. De som har mer tilltro är mer självgående och 

initiativtagande, medan de som har mindre tilltro har behov av bekräftelse hela tiden. En 

lärare beskriver följande: 
Medan dom som har tilltro dom bara går och hämtar och försöker och löser och 
det rullar på. Det tycker jag visar på tilltro.[…] Jag har ju någon som kommer och 
frågar Ser det bra ut? Vad han än ska göra så kommer den och frågar[…] Är det 
rätt så här? Vill ha bekräftelse hela tiden. (L2)  

 
Samtliga lärare menar att tilltro till eget tänkande och egen förmåga visar sig genom en 

positiv attityd till matematik och i att ha tillägnat sig strategier i att lära sig matematik. Detta 

ger konsekvenser för elevens syn på sig själv och inställning till lärande med synergieffekter 

i andra sammanhang. 
Om de tycker att det är kul att jobba med matte och har verktyg för att jobba med det 
då visar de tilltro. Definitivt! I alla sammanhang. (L1) 
 
Jag förstår gånger nu. Vad roligt, vad skönt sa jag. Väldigt svårt med 
tiotalsövergångar och position och så. Det är ju inte säkert att det hör ihop, va. Har 
man tilltro i det ena kan det smitta över på annat också. Det är ju positivt. (L8) 
 

Lärarna beskriver att elevers tilltro till eget tänkande och egen förmåga kan se olika ut 

beroende på tid, situation och sammanhang. Flertalet lärare menar att tilltro till tänkande 

respektive tilltro till förmåga hänger ihop och påverkar varandra dialektiskt. Några menar att 

tilltron till förmågan kan vara större än vad förmågan egentligen är, men att det med ålder 

och erfarenhet kommer i fas. Genom ansträngningar påverkas tilltro och resultat ömsesidigt. 
Många av dom här sexåringarna tror ju att dom kan mycket. Dom går ju in med den 
förutsättningen att dom kan mycket och har en stark tilltro till sig själva. Det känner 
jag nog att de flesta har tilltro. (L7) 
 
Men han hade ju börjat förstå, nu äntligen att nu funkar inte detta längre, nu är det 
allvar, fått mer och mer tilltro till sig själv och läser och försöker och jobba med 
matten och sliter. Han orkade ju ingenting i fyran, satt mest på toaletten då, men jag 
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kan säga han krönte detta med alla rätt på en provräkning och kommer klara 
nationella provet hur lätt som helst. Då är det så jätteroligt när man ser att de växer 
från fyran och framåt, så växer dom och de blir duktigare och duktigare.  (L3) 
 

Skillnader i vilka erfarenheter eleverna har med sig påverkar elevers tilltro till eget tänkande 

och egen förmåga och detta visar sig i samtal, enligt lärarna. En lärare menar att det ger en 

förståelse för elevens livsvärld och dess kunnande, utifrån sina individuella förutsättningar.  
Det är ju jätteolika. En del tror ju att dom kan allt i matten och vet ju väldigt väl vad 
matte är då, tycker dom själva då. Sen en del har aldrig hört matte utan det är helt 
främmande för de har aldrig hört det ordet nästan. (L7) 

5.1.2 Tilltro visar sig i ett tryggt gruppklimat med goda relationer och i 
kommunikation med andra 

Tryggheten, det tillåtande klimatet och att ha ett arbetssätt som bygger på varje elevs 

kunskaper gynnar elevens utveckling i matematik. För att skapa ett tillåtande klimat handlar 

det om att behandla alla elever med respekt och även att visa det inför gruppen. En lärare 

uttrycker att det inte är tillåtet att skratta eller säga negativa kommentarer om en elevs 

prestationer eller svar med följande citat: 
Tryggheten i gruppen är jätteviktig, att få den. […]Om någon säger fel. Hur känns 
det om någon skrattar? Man får inte skratta om någon säger fel. Man måste få 
säga fel i skolan. (L8) 
 

När eleverna får arbeta i mindre grupper och hjälpa varandra visar sig elevers tilltro. Eleverna 

tänker på olika sätt och att belysa den variationen gör att eleverna lär sig nya sätt att tänka 

och förstå saker. Några lärare beskriver tilltro i att visa respekt och ödmjukhet. Detta 

exemplifieras i en lärares beskrivning av pararbete: 
..ibland kommer man med någon som är steget högre än en själv, då man ska 
bygga mönster eller sortera, och då kan man lära sig att det inte var så svårt. Är du 
väldigt stark i dig själv kan du backa[…]Det kan du se på dom som är trygga och 
duktiga att dom backar och låter andra försöka för att lyfta den andra. (L7)  
 

Vidare menar lärarna att tryggheten i gruppen och tryggheten till sig själva påverkar 

elevernas tilltro och matematiska utveckling. Genom tidigare positiva erfarenheter vågar de 

utforska matematiken, desto mer lär sig eleverna och desto mer tilltro till eget tänkande och 

egen förmåga visar sig i att formulera och delge tankarna.  
Så har man tilltron till att man faktiskt kan lösa någonting med hjälp av det man 
har fått lära sig genom tidigare erfarenheter, då vågar man pröva olika nya saker 
[…] Ju mer de vågar prova och ju mer de vågar utforska matten, desto mer lär de 
sig och desto mer tror de på sig själva och desto mer börjar de diskutera 
sinsemellan om hur du ska lösa problem på olika sätt. (L1) 

 
Att man vågar ta sig an en sak […] Det handlar ju mycket om klimatet som råder i 
gruppen också. Får jag säga det här? Är det tillåtet? […] Att man får visa på olika 
lösningar och så och förhoppningsvis att man kan upptäcka smartare sätt. (L4) 
 

I en grupp där trygghet råder sprider sig ofta en vilja att delge varandra olika lösningar till 

matematiska problem. När eleverna diskuterar med varandra synliggörs oftare fler lösningar 
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än när läraren ensam står för lösningarna. Är du trygg i gruppen vågar du också gå fram till 

tavlan och berätta om din eller gruppens lösning. Att tona ner ett rätt – fel svar och istället 

betona olika vägar gör att eleverna visar tilltro.  
De får jämföra sin lösning med en kompis sen med hela bordet. Sen kanske jag 
säger att någon vid bordet får gå fram och visa hur du har tänkt […] att du får visa 
olika svar och se hur andra tänker även om du inte får rätt svar. […] Om man har 
tre rätta svar och kanske olika och då kan man säga att försök göra nästa uppgift 
så som Anna tänkt. Då kan de få ett annat sätt att tänka. (L8) 

 
Mycket visar sig i mattepratet, för där måste de verkligen känna tilltro när de inför 
andra ska säga, för det är ju en sak att sitta och räkna i din bok och göra det rätt. 
Då visar du ju givetvis att du har tilltro till din förmåga men i matteprat i mindre 
grupper eller i en diskussion med oss pedagoger, då visar du ju verkligen att du 
har tilltro till tänk och förmåga. (L5) 

5.1.3 Tilltrons gestaltning ur en genusaspekt 
Några lärare ser enbart individuella skillnader medan några lärare uttalar att de erfar 

skillnader mellan könen. En uppfattning som framkommer är att läraren har ett stort ansvar 

att skapa ett tillåtande klimat, med betoning på hur läraren förhåller sig till fel svar. Att 

vända det felaktiga svaret till det matematiska budskapet som läraren vill uppmärksamma 

eleverna på, är viktigt för tilltron. En lärare reflekterar över om det ställs högre krav på 

flickor:  
Men det måste ju till ett tillåtande klimat för att det ska kunna utvecklas […] Det är 
så tydligt när man hör lärare säga: Det var fel! Och så den läraren som kan vända det 
här på något vis och ändå få fram det som den vill ha sagt […] Och jag tror det är 
många tjejer som klipper av det här med tilltron. Det tycker jag man ser […]Ställer vi 
högre krav på tjejer? (L4) 
 

Lärares reflektion ger också en bild av att pojkarna tar mer plats och tror sig om att kunna 

mer, även om de inte kan, vilket visar sig i samtal. Flickor har tänkandet och förmågan, men 

kanske inte tilltron, vilket uttrycks av en lärare: 
Många tjejer har ju förmågan och tänket så, men kanske inte tilltron. Dom tror sig 
kanske inte om att kunna, medan vi har ett motsatt problem ibland. (L5) 
 

Pojkar har oftast större tilltro till sin förmåga och detta visar sig genom att de vågar mer. De 

vågar testar olika modeller, medan flickor är försiktigare och oftare kvar i gamla modeller, 

menar en lärare. En annan utsaga visar på skillnader i flickors och pojkars sätt att lägga kraft 

på detaljer respektive helhet. En lärare påpekar att flickor kan ofta men pojkarna är oftast 

snabbare på att visa det och en annan betonar skillnaden i hur det visas i arbetet. 
Oftast är det enligt min erfarenhet så att pojkarna har större tilltro till sin förmåga 
även om flickorna oftast är duktigare. Flickorna vågar många gånger lite mindre och 
är kvar i modeller över hur de tror att det ska vara, medan pojkar vågar testa mer. 
(L3) 
 
Killarna vågar nog lite mer tror jag. Dom är inte så petiga heller när det gäller med 
bilder tycker jag. De är mer att de kan göra någon streckgubbe och flickor är mer att 
rita kjol och blus och knappar och så. (L8) 
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Just nu har vi fler pojkar som är snabba på att svara, fast flickorna kan oftast om man 
frågar. […] kanske just nu att pojkarna har större tilltro och flickorna är lite 
försiktigare. (L6) 
 

Tilltro visar sig på olika sätt beroende på kön, menar en lärare. Flickors tilltro visar sig på ett 

mer ödmjukt sätt till skillnad från pojkars lite kaxigare uttryckssätt och gör jämförelser med 

idrottskulturen. 
Vi hade en schackturnering och killarna var så kaxiga och skulle vinna. Det var den 
tystaste och lugnaste tjejen som krossade allihopa.[…]Tilltron hade ju hon, den 
tjejen, det var bara att hon inte skröt om det [ …] Där tror jag att skillnaden är mellan 
tjejer och killar och det har lite med sportintresse att göra […] det är alltså en väldig 
skillnad i kultur bara där, hur de gör: Wow, vad vi är bra! Så sitter inte tjejer inför en 
fotbollsmatch. (L1) 

 
Flickorna värderar sig inte lägre nu längre. De har förstått systemet bättre och lyckas bättre 

på sikt. Pojkarna är förlorarna i skolan, men börjar nu inse tidigare att de måste anstränga sig 

för att lyckas, enligt en lärare. 
Fast jag tror inte flickorna värderar sig så mycket lägre längre, däremot är de inte 
lika högljudda och jag tror så som jag känner nu […] jag tror att killar börjar fatta 
[…] att det börjar komma ner i åldrarna, där de börjar inse att de måste anstränga sig. 
Det är ju bevisligen killarna som är förlorare, det bara är så, så som det ser ut nu i 
skolans värld. Ja, det är de, för de har inte samma förmåga som tjejerna att lära sig 
systemet. (L1) 
 

Några lärare märker inga större skillnader i flickor och pojkars tilltro. De menar 

att skillnader kan bero på gruppen i sig eller vilka erfarenheter de har med sig 

hemifrån.  
Nej, jag märker att det finns svårigheter hos båda. (L2) 

 
 

5.2 Lärarnas beskrivningar avseende hur de gör för att främja 
elevers tilltro till eget tänkande och egen förmåga att lära 
matematik  

Under denna kategori framträder beskrivningar av hur lärarna bemöter elever i syfte att 

främja tilltro till eget tänkande och egen förmåga att lära matematik. Genom lyhördhet, 

tålamod, ödmjukhet och uppmuntran främjas elevers tilltro. Elevers tilltro främjas i trefaldig 

bemärkelse när lärare lyssnar in den enskilda eleven så att den känner sig sedd, låter eleven 

förklara och språkligt uttrycka sina tankar samtidigt som det ger vägledning i hur läraren kan 

ge vidare utmaningar på lagom nivå för att eleven ska känna att den lyckas och utvecklas.  

Positiva förväntningar på eleverna, både på individ- och gruppnivå, är ett annat fenomen som 

lärarna riktar sin uppmärksamhet på i syfte att främja tilltro.  
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En förutsättning är att skapa trygghet i gruppen, så att elever känner lust och vågar pröva, 

även om det blir fel. Hur lärare bemöter felaktiga svar och hur stor vikt lärare lägger vid 

svaret respektive vägen till svaret är av stor betydelse.  

Något som framträder i lärarnas utsagor är att undervisningens innehåll till stor del baseras på 

läromedel och styrdokument i syfte att eleverna ska nå målen. Matteboken är ett synligt bevis 

som ger elever bekräftelse. Då abstraktionen blir högre, utmanas tilltron och lärarna 

uppmärksammar då eleverna på deras tillägnade kunskaper, konkretiserar och visar på 

samband. 

Matematik som språk och kommunikationsämne där problemlösning och samtal ingår är 

ytterligare ett fenomen som uppmärksammas. Genom att lyssna på andra, och sätta ord på 

sina tankar främjas tilltro till eget tänkande och egen förmåga. Elevers olika sätt att lösa 

problem och lärares variation i hur matematikens innehåll gestaltas och behandlas är av 

betydelse.   

5.2.1 Med utgångspunkt i elevers förförståelse och erfarenheter  

Lärares intresse för elevernas förförståelse och erfarenheter och deras sätt att kommunicera 

matematik är av stor betydelse i upprätthållandet och främjandet av elevers tilltro. Elever 

befinner sig på olika nivåer och därför menar lärarna att det handlar om att hitta rätt nivå, på 

rätt tid för den enskilda eleven. Att verkligen lyssna på eleven blir då en förutsättning för att 

hitta rätt nivå. 
Det handlar om mognad, att man hittar rätt tillfälle, rätt tid för en elev. […] Det är 
inte lätt att hitta dom vid rätt tidpunkt man får vara oerhört lyhörd. (L8) 
 
Genom samtal, genom hur dom jobbar men mycket genom dialog och lyssna på 
dom […] lyssna in hur den tänker och förstår. (L6) 
 

Flera lärare betonar vikten av att utgå från den enskilda elevens nivå och sedan föra eleven 

framåt. Betoningen i utsagorna är att försöka hitta en nivå genom att ge uppgifter som är 

utmanande för att lusten ska upprätthållas. Att vara lyhörd för elevens behov och anpassa och 

konkretisera undervisningen beskrivs som grundläggande för att eleven ska känna tilltro. Det 

är främst genom samtal och diskussioner, men även genom olika tester och diagnoser som 

lärarna hittar rätt nivå på utmaningar.  
Om du blivit satt på en uppgift som passar din förmåga […] inte för lätt men 
absolut inte heller för svårt […] men inte för lätt heller för då blir det för tråkigt. 
(L4) 
  
Det märker du ju rätt tydligt hur de ligger, i diskussioner, i genomgångar, det går 
ju inte för en del och då försöker jag ju konkretisera och när jag frågar så tar jag 
kanske ett lättare exempel. (L2) 
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Ett sätt att ta reda på elevens nivå är att intervjua när eleven börjar skolan på hösten och 

sedan göra uppföljning på våren. Detta bekräftar eleven samtidigt som elevens lärande och 

utveckling synliggörs, vilket ger läraren vägledning om hur arbetet förs vidare. 
Vi gör intervjufrågor på lite på vad de har med sig i bagaget då […] vi brukar göra 
om lite, samma saker nu på våren då. Så att de ser wow vad de kan mycket då. Då 
ser man ju väldigt tydligt, lägesord eller vad det nu är, man ser kanske att det inte är 
någon som kan tärningen här. Dom måste man ju jobba med dom direkt så att de 
kommer i fatt med den biten. (L7) 
 

En del elever behöver mycket uppmuntran och pushning medan andra har den inre kraften 

själva. Några lärare anser att balansen mellan hjälp och ansträngning respektive balansen 

mellan lustfyllt lärande och repetition kan vara svår att finna, men är nödvändig för att 

befästa kunskaper och för att nå målen. Lärarna menar att det gäller att vara lyhörd så att inte 

lusten försvinner på grund av för mycket repetition och ansträngning och att visa på tålamod.  
Man ska inte hjälpa dom för mycket. Dom ska få anstränga sig lite också […]men 
repeterar man alldeles för mycket och ältar för mycket så tröttnar man och då finns 
det ingen lust att lära längre. (L1)  
 
man har kul det är det viktigaste. Det måste vara lustfyllt […] blir det lustfyllt så 
skapas intresse […] man lär sig genom repetition […] det måste nötas in. (L2) 
 
det här lustfyllda det måste ju kopplas till det abstrakta det går ju inte, vi måste ju nå 
dithän. (L4) 

 
Att matematiken ofta handlar om rätt eller fel, är det flera lärare som påpekar. Lärarna menar 

att lyssna på vad eleven tänkt och hur den har kommit fram till lösningen är viktigare, än att 

hitta rätt svar. Varje enskild elev har oftast en logisk tanke utifrån sitt perspektiv, om eleven 

bara får möjlighet att framföra den. Lärarens intresse för att ta reda på hur eleven tänkt är 

betydelsefull för elevens tilltro till sitt tänkande och till sin förmåga. Annars kan det leda till 

en negativ inställning till matematik, som kan vara svår att vända. 
det är så lätt att vi tror att de inte har förstått, men om de förklarar har de ofta en 
ganska logisk förklaring fast de inte har fått det ”rätta” svaret. Det är viktigt att vi 
inte tar bort deras tilltro där. (L6) 
 
märker man att någon inte kan så försöker man lyfta att vi gör det här istället, man 
går andra vägar så att dom inte tror att dom är urdåliga på det här. För det kommer ju 
att sitta i, tror man det så kommer det att sitta i och då gillar man inte matte och sen 
då blir det nog svårt att vända den […] man ska tro att man kan faktiskt. (L2) 
 
det får inte vara för mycket rätt eller fel[…] utan man får ju vända allt och du kan ju 
aldrig veta hur någon har tänkt […] den kanske har tänkt på ett synnerligen bra sätt 
egentligen och då måste man ju ta reda på det. (L4) 

 
Alla elever har en ryggsäck med erfarenheter och lärarna menar att det är viktigt att lyssna 

och försöka förstå vilka erfarenheter eleverna har med sig som en hjälp i bemötandet av dem. 
Mycket handlar om det du har med dig, dina erfarenheter, om de har varit lyckade 
eller varit misslyckade. Om du blivit sedd eller inte blivit sedd. Om du känner att du 
blivit lyft eller blivit trampad på. (L4) 
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Med elevernas erfarenheter följer också olika intressen som skapar motivation, vilket en lärare 

menar är viktigt att fånga upp och använda sig i exempelvis räknesaga, enligt följande citat: 
Det är ju hemmiljön det är ju en faktor, det är ju erfarenhet. Jag kan ju säga så att har 
du pojkar som går i 1:an så kan det vara traktorer med det ena och det andra. Då kan 
man göra en räknesaga utifrån det, men är det något som inte intresserar så mycket 
kan den inte och så kan du ta något som tjejerna brinner för [...] Att du fångar upp 
deras intresse. (L2) 
 

En lärare betonar också att en del elever kan vara matematiskt osäkra, men att det inte alltid 

handlar om matematiken. Läraren betonar en helhetssyn på eleven och menar att det gäller att 

även stärka självkänslan i andra sammanhang: 
Det handlar om att stärka en persons självkänsla, självförtroende  
generellt, och det jobbar vi ju med i andra sammanhang […] matematiken är ju lite 
speciell för det har ju alltid varit rätt eller fel. (L5) 
 

Med en helhetssyn på eleverna ingår analyser av vad som hindrar eleven från att lyckas. Är 

det matematiska svårigheter eller något annat som hindrar eleven? En lärare beskriver att 

exempelvis motoriska svårigheter undanröjs genom att låta eleven visa sin kompetens och 

redovisa muntligt för att behålla lust och tilltro.  
Hur ofta skriver du att klockan är halv åtta, du säger ju det! Då får han hoppa över 
det skriftliga för han är det en så stor ansträngning, det är ju jobbigt för honom […] 
och är det så jobbigt då blir det inte roligt, fast han kanske tycker matte är roligt 
egentligen! (L2) 
 

Några lärare väger in elevens livsvärld såsom pubertet, barn i behov av särskilt stöd och 

hemförhållanden i vad de måste ta hänsyn till i bemötandet av eleverna. Lärarna menar att 

elevens livsvärld påverkar tilltron och det visar sig i olika sammanhang. Att uppmärksamma 

eleven och visa förståelse för eleven är viktigt, då tilltron inte alltid är kopplad till det eleven 

håller på med i den aktuella situationen. Detta anser de är en utmaning i läraruppdraget.  
Sen är det ju lite pubertet som kommer in och jag tror att det kryper neråt. Det kan 
kännas som mest här nu i femman på en del[…] hormonerna snurrar runt och de tror 
att de inte kan någonting. Då kan de säga - jag vet ingenting. - Jo, säger jag, det vet 
du visst. Det vet jag att du vet. Det får man säga till dom i dom lägena, jag känner ju 
dom så pass väl. Då försöker de ju oftast. Det är ett sätt att visa dem tilltro. Jag vet 
att du kan. (L3) 
 
Hon sitter och drömmer och det känns som om hon har en väldig tilltro till sig själv, 
fast hon inte kan. Som har det svårt alltså […] hennes verklighetsuppfattning är ju 
inte riktigt bra. Hon borde vara mer på och försöka men hon sitter bara där. Det är ju 
ett bekymmer. [...] det är mycket som händer på helger och så och så är det ju inte 
för alla. (L8) 

 
I utsagorna framkommer det även att lärare på senare år har uppmärksammat att barn ofta är 

bortskämda och väljer den lätta vägen istället för att utmana sig själva eller att kämpa på. De 

menar att eleverna måste ta sig igenom motgångar, för att få tilltro till sin förmåga.  
Allting går inte på ett bananskal [… ]Dom är bortskämda. Jag tror att dom får för 
mycket serverat […] mamma fixar allt eller pappa och då blir det jobbigt när man 
ska försöka […] allt ska väl inte vara lustfyllt men när de nått målet ska det vara 
lustfyllt. Du fixade det. Bra! (L8) 
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En är ett sådant lustbarn som bara innan han kom till skolan har gjort precis exakt 
bara det han tyckt varit roligt och ingenting annat. […] Det är första gången jag är 
med om det, som är omotiverade alltså. Orkar inte vill inte och föräldrarna försöker 
också men ändå så går det inte. Det tycker jag det är tråkigt, för det ju naturligtvis 
mest synd om de barnen. […] Jag som har en enorm ambition i matte då är det 
fruktansvärt tråkigt. (L3) 
 

5.2.2 Med positiva förväntningar på eleverna 

Lärarna beskriver att det är viktigt att tro på eleven och visa det. Det finns olika vägar att lösa 

matematiska problem på och det finns alltid något sätt som fungerar för individen och där 

spelar läraren en viktig roll i att synliggöra det för eleven. Vikten av att tänka positivt och att 

lyfta fram elevens styrkor måste ligga till grund i bemötandet. 
Jag tror dom om att kunna. (L5) 
  
Vi är viktiga där. Att positivt bemöta dom och att få dom att känna att de kan, för 
alla kan, vi får bara lägga det på rätt nivå. (L6) 

 
Elever kan ibland visa en sviktande tilltro och har då behov av att bli sedda. Läraren visar på 

tilltro till eleven, genom uppmuntrande kommentarer:  
Just de här eleverna som har haft det lite knöligt ett tag, haft det lite svårt att man 
peppar dem lite extra. - Det här fixar du! (L3) 

 
Förväntningarnas betydelse, både den egna och omgivningens, är många gånger avgörande 

för hur väl eleven lyckas i skolan. Några lärare menar att förväntningarna anpassas efter den 

enskilda elevens förmåga. En av lärarna uttrycker vikten av att i samtal med eleverna bemöta 

dem med ödmjukhet och ett aktivt lyssnande:   
Att man är genomtänkt i sitt sätt att möta dom för annars kan nog deras tilltro få sig 
en knuff i fel riktning, tror jag. Det här att vara ganska ödmjuk i samtalet och 
tillåtande och lyssna, inte raljera för mycket och sedan verkligen lyfta fram allt som 
är positivt. Få känna att man faktiskt kan. (L5)  

 
Ett led i att främja elevernas tilltro till sitt eget lärande är att eleverna uppmärksammas på sin 

egen utveckling. Enligt lärarnas utsagor medför det att försöka förstå hur varje enskild elev 

tänker och lyfta fram elevens starka sidor för elevens tilltro i ett vidare perspektiv. Att eleven 

är delaktig och tar ansvar för sitt eget lärande blir avgörande för hur eleven i framtiden söker 

kunskap och ser sig som en lärande individ. Elevens tilltro till lärandet i matematik kan få 

konsekvenser för inställningen till lärande överhuvudtaget, menar en lärare: 
Det är så viktigt att man får en tilltro för annars kan man nog inte gå vidare. Detta är 
ju inte bara matematiken utan det är synen på barns lärande över huvud taget. Du 
måste ha tilltro för rubbas den tilltron så tror jag att du har svårt att lära, ta in mer. 
Den tilltron är det vi runt omkring som måste på något vis ge dom. (L6) 

 
Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att ha en intention att ta reda på och stärka varje individs 

tänkande. Några lärare uppmärksammar eleverna på att det finns olika sätt att komma fram 

till ett svar och om det alltid finns ett rätt svar. 



28 

Att det inte bara är någons tänkande man stärker utan att man verkligen tar, aha du 
tänkte så, vad bra  […] att det finns olika sätt att komma fram till rätt svar eller om 
det nu finns ett rätt svar. Att det inte blir rätt eller fel. (L7)  

 
Genom reflektions- och utvärderingsböcker får elever syn på sitt lärande, vilket stärker 

elevers tilltro till eget tänkande och egen förmåga, enligt några lärare. 

För det handlar ju om dels tilltro till sig själv men även tilltro till andra. Samtal som 
sagt och med utvärderingar och reflektionsböcker. Det blir ju mer ett eget tänkande. 
Att få syn på sitt eget lärande på något sätt. (L5) 

Vi fick en jätte bra idé på Biennalen angående hur man ska tänka då. Vi ska skaffa 
något som heter en elevbok. […] Så får alla barn förklara och rita vad som menas 
med en halv till exempel. En dag någon gång och så skriver man datum och samlar 
in så ser man ju precis var dom står. Nästa gång kanske du vill veta hur dom tänker 
om ett tal. Det kan handla om olika saker. (L8) 

I lärandets tjänst ingår utvecklingssamtalet som ett tillfälle där elevers tilltro stärks, enligt 

några lärare. Att hitta det positiva i varje elevs utveckling är betydelsefullt. 
Det här med utvecklingssamtalen när man sitter där i lugn och ro och pratar, tar fram 
positiva saker som tänk det här gjorde du i 4:an tänk så bra det har gått nu och vilken 
utveckling alltså […] Det pratade man ju aldrig om förr, då bara man läste resultat så 
här är det [...] Jag tycker de där utvecklingssamtalen är fantastiskt bra, de stärker 
tilltron faktiskt. Och nu kan man visa på nationella proven, förhoppningsvis, att det 
har gått bra för de flesta. Titta vad bra det gick, vad roligt! Då växer de ju också, Det 
gäller ju att hitta det positiva och det har ju alla. Det får man inte glömma (L3)  

 

5.2.3 Skapa ett tryggt klimat med ett lustfyllt och meningsfullt lärande  

I lärarnas utsagor framträder att elevers tilltro stärks genom positiva upplevelser i en lustfylld 

och meningsfull gemenskap och kan utvecklas i en positiv spiral, vilket följande citat ger 

exempel på: ”Är alla positiva till ämnet så blir det en jätteskjuts för allihopa.” (L1)  

I beskrivningarna uttrycks lustens betydelse i främjandet av elevernas tilltro till eget tänkande 

och egen förmåga att lära matematik. Lusten gör att eleverna vågar för att lyckas. Vad som är 

lustfyllt lärande beskrivs på olika sätt. För de flesta lärarna innebär det en variation i 

innehållets gestaltning, i arbetssätt och arbetsformer för att behålla lusten. Några lärare menar 

att utmaningar utgör lustfyllt lärande, så att eleverna växer i tilltro. För att känna lust betonas 

vikten av att eleverna får anstränga sig och reflektera över vad de gör och inte bara räkna 

mekaniskt. 
Visa på det där att försöka och att variera både uppgifter och att man kan ta sig an 
ett problem på olika sätt så det inte blir tråkigt och enahanda, för lusten påverkar 
självklart tilltron. Vi får bygga upp det på olika sätt och med kontinuitet. Jag 
försöker att motivera dem på olika sätt att lära sig det här både då med spel, tabeller, 
listor, kort, med kroppen. […] Generalisera det här. Har du lärt dig det här, då kan 
du faktiskt nästa steg med. De ser inte!  Men det är ju inte så svårt. (L4) 

För att skapa tilltro måste de definitivt utmanas, annars hänger de bara med. Men jag 
ser ingen fara i att de duktiga plötsligt får svårt, för vi visar ju att det är underbart, 
äntligen får de anstränga sig. De förstår att vår avsikt är att man inte bara ska sitta 
och göra saker. De vet alltså inte vad de gör då, det är för lätt hela tiden. Det måste 
vara lite utmaning. De lär sig inget av att räkna mekaniskt (L1) 
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Flera lärare menar att en aspekt på att lärandet i matematik är lustfyllt är att det känns 

meningsfullt. För att eleven ska lyckas krävs att eleven upplever dels meningen med 

matematiken, dels meningen i att anstränga sig. Genom att omsätta teori till praktik skapas en 

meningsfullhet, i syfte att främja elevers tilltro. Metoder som nämns är ämnesintegrering och 

storyline. 
Du lär dig om du ser att det är meningsfullt det du lär dig. Att du har en mening med 
varför det är bra att räkna, om alla är här, pengar, hur, om du vill se vem som är 
längst, om barnen ser att det är en mening med det. Då lär du dig. Det tror jag även 
uppåt också, när det blir svårare matematik, att dom kan göra om teorin till praktiken 
att de ser en användning, en mening med varför du lär dig nåt. (L6) 

I och med att man har många ämnen så kommer det ju in matte även i andra ämnen 
än när det är matte på schemat. Det gör det absolut. Om vi tänker som i SO får man 
ju in mycket det kommer in med area, befolkning, längder på älvar, storlekar på 
olika saker, hur mycket det av olika saker, det är ju hela tiden. Man försöker få in det 
där alltså, jag har det i bakhuvudet hela tiden, tror jag. (L3) 

Sen har vi Storyline som vi har. Det kommer ju in matte där. Vi gör det i varje fall en 
gång per termin. Där får vi ju också in matte. Vi räknar rader, vi räknar hur många 
det är i varje rad. Man får ju in om man jämför åldrar. Dom bygger upp en stad och 
mäta hus och jättemycket så. Problem som de ska räkna ut, area och det finns hur 
mycket som helst. Det är inget svårt att hitta matte i det mesta. När vi bakade bröd 
till affären och när vi leker affär. (L8) 

 

Förståelse är en grundbult för tilltro till eget tänkande och det är av stor vikt att eleverna 

uppmärksammas på kopplingarna mellan det konkreta och det abstrakta. Konkret material i 

form av bland annat multilinkklossar, cuisinairestavar, pengar och spel är något som flera 

lärare framhåller som ett verktyg när abstraktionen blir för hög och tilltron sviktar. Tilltron 

främjas av konkret material och med den kommer också förmågan.   

Om jag säger 16 ska vi dela i lika stora högar, då har jag haft hela klassen och det är 
så roligt att se vem det är som tar tag i det. Ja det blir 4 i varje, det blir 2 i varje eller 
det blir 8 i varje, medan om jag hade sagt så här att 16 dela det i 4 då är det inte 
säkert att alla hade klarat det. […] Förmågan att ha det tankesättet klarar inte de utan 
praktiskt material, medan vissa kan koppla det till att 4x4 är16. (L2) 

Lärarnas tilltro till eleverna är av särskilt stor betydelse, för att hos eleverna skapa förståelse, 

i den kritiska överföringen från det konkreta till det abstrakta matematikspråket. Några lärare 

menar att överföringen från det konkreta till det abstrakta går för snabbt för vissa elever. En 

lärare beskriver överföring från konkret till abstrakt i fyra led: det konkreta, det halvkonkreta, 

det halvabstrakta och det abstrakta.  
Om man då tänker sig att du har 5 geléhallon som ligger här på bordet, då är det 
synnerligen konkret, sen kommer du då till det halvkonkreta då gör vi en bild av det 
då ritar vi av dem med formen och allting, sen har vi det halvabstrakta då gör du den 
matematiska bilden av det, du kanske gör kryss eller streck eller nåt enkelt som visar 
ändå på ett bra sätt beroende på hur många det är då. Behöver du bygga upp 
hundratal får du fundera på hur du gör det på ett bra sätt och tiotal och så. Sedan 
kommer du till det abstrakta och då har du siffrorna - tecknen. 
  

Vissa områden inom matematiken framträder som mer kritiska för elevens tilltro till sitt eget 

tänkande och egen förmåga till lärande i matematik. Några lärare nämner taluppfattning, där 
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framförallt mönster, lilla plus och stora plus och dubbelt – hälften ofta utgör svårigheter. 

Taluppfattningen tydliggörs genom att en lärare uppmärksammar eleverna på samband: 
Det är ju det svåra med sambanden, att kan dom att 5+2=7 och 7-2=5. Att få den här 
aha, det är ju sådant man önskar. Det är ju otroligt viktigt alltså. Det var en som sa. 
Nu tror jag att jag kom på det. (L8) 

 
Enhetsomvandlingar, bråk, decimaltal, procent, vikt och volym är områden där tilltron sätts 

på prov, enligt några lärare. Genom att konkretisera liter och deciliter med ärtpåsar främjas 

tilltro, menar en lärare: 
Det var ju nån som inte förstod det här med dl. 12 dl. Hur många liter är det? Dom 
flesta förstår ju det […] Så kom jag på, undrar hur många såna där ärtpåsar det går 
plats. [...] Om jag lägger i tolv ärtpåsar och jag har en liter, så blir det ju fullt efter tio 
och vad blir det då, jo 1 l och 2 dl. (L2) 

 
När elever möter en högre abstraktionsnivå utmanas tilltron, enligt lärarna. Flera lärare 

uppmärksammar eleverna på det kunnande de tillägnat sig genom tidigare erfarenheter och 

visar eleverna på samband och generaliseringar, för att upprätthålla och främja tilltro. En 

lärare beskriver hur han visar tilltro till eleven, genom att tålmodigt uppmärksamma eleven 

på tidigare tillägnade kunskaper och att förklara på olika sätt och inte på samma sätt 

upprepade gånger, för att eleven ska nå en högre abstraktionsnivå: 
Vad då 15%? Då blir det lite svårare, men det är ju en annan abstraktionsnivå, det är 
ju det, det är en annan nivå i tänkandet. […] Oftast är det så att man har tilltro till 
det man har gjort innan så förhoppningsvis bygger man ju på en grej till som är lite 
svårare och då förstår man. […] Att man är trygg i sig själv så man kan tänka att jag 
kommer nog att klara även detta. […] Man försöker hitta en annan väg att förklara 
det på också, så att man inte förklarar samma sak på samma sätt en gång till. Det var 
ju lite grann de misstagen man gjorde förr. (L3) 
 
Den här tilltron när man ska sätta sig inför ett nytt moment är ytterligare en bit som 
ska länkas till det andra eller att du eventuellt ska bygga ut nån bit i den här 
matematiska väven. Har du då inte tilltro till det, jo jag kan ju faktiskt, jag kan ju 
lägga till ytterligare till det här […] Är jag rätt så säker på att göra 
enhetsomvandlingar på en basnivå, ja då kan jag ju också våga mig på att göra det 
när det gäller decimaltal […] Jag måste ju se förbindelserna här. (L4) 

 
En väg till abstraktion är färdighetsträning menar flera lärare. Några lärare uppmärksammar 

eleverna på att lilla plus måste automatiseras. Det gäller att pusha på, ställa krav och visa på 

att man måste anstränga sig, för automatisering gör att det blir roligare sedan. 

Färdighetsträning är en förutsättning för abstraktion och för att stoffet ska kännas begripligt, 

vilket främjar tilltron till eget tänkande, enligt lärarnas utsagor. I dialog med den enskilda 

eleven är det av vikt att hitta elevens nivå eller utvecklingszon: 
Man måste visa på att det här ska man kunna och det måste man träna lite på hemma 
med. Då får du träna på dina kort. Lilla plus till exempel, det här får vi träna på nu. 
Man kan inte sitta i 10 minuter för att räkna ut vad 4+3 är utan man måste också 
automatisera – fast det är tråkigt – det tycker barn idag. (L2)  
 
Sen jag menar vi måste ju ha färdighetsträningen, det går ju inte annars om du ska 
kunna abstraktionen, men man lägger av på något sätt. Och du tappar tilltron till din 
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förmåga och det är ju det här med att kunna ge dem uppgifter där de är snäppet 
precis, det där, där de är, att dit kan du nå om vi hjälps åt. (L4) 

Oavsett vilken nivå eleven befinner sig på gäller det, enligt flera lärare, att konkretisera och 

anpassa innehållet så att eleven lyckas. Det kan även gälla anpassning av metoder. Några 

lärare nämner algoritmen som ett verktyg för elever med svagt arbetsminne 
Man försöker ju anpassa frågeställningarna till den nivån eleven ligger men ändå tror 
jag att det är viktigt att inte ta bort dom från den diskussionen för genom att lyssna 
när andra kan […] Till exempel 2x5 […] gå en gång och hämta 5 saker och gå en 
gång till och hämta 5 saker – alltså då kan jag fråga hur mycket har du hämtat nu? – 
10. Jaha, men då fattar ju han kanske vad innebörden är, fast han kan ju inte om man  
frågar vad 5x2 är [...] han känner ju ändå att han är med i gruppen och det tror jag 
ändå är viktigt att man känner. (L2)  
 
Då fick man hitta verktyg […] Då var t.ex. algoritmen ett alternativ. (L1) 
 

5.2.4 I didaktiska val av det matematiska innehållet  
Lärarna bygger undervisningen på läromedel och styrdokument i syfte att nå de nationella 

målen. Samtliga lärare använder på ett eller annat sätt lärobok eller lärarhandledning för att 

uppmärksamma alla elever på det aktuella området i matematiken. Det framkommer olika 

motiv till att de har en viss lärobok eller lärarhandledning. Ett av motiven i valet av 

läromedel är att skolan har ett gemensamt läromedel, för att ha en röd tråd, vilket inte 

uppskattas av alla. 
De flesta lektionerna är ju utifrån den mattebok vi har[…] Mattemosaik. Den har ju 
hela skolan. Någon lektion i veckan har vi annan typ av matte: Kluringar, spel, 
strategier, matteprat. Olika typer av matematik ger ju möjlighet att få känna att man 
kan. (L5)  
 
På låg har de den där Mattemosaik med små djur som springer omkring och jag 
tycker inte om den, för nu har jag inte haft den från början utan jag har fått dimpa ner 
i den och det känns inte bra. (L4) 

 
Några lärare nämner att läromedlet är stommen i undervisningen för att hålla samman klassen 

inom ett gemensamt område. Undervisningen har ändrats över tid, för nu vågar de stryka 

uppgifter i boken till förmån för mer matematiksamtal. För att främja tilltro anpassas 

innehållet till den enskilda eleven genom att välja lärobok i spår med olika svårighetsgrad.  
Boken styr, det gör den […] Jag litar på att de som har gjort den här boken har nog 
tänkt ganska mycket innan, så då behöver inte jag tänka så mycket. Just det där att 
prata matte är så… Det ser jag på min egen undervisning att det har ändrats, att man 
mycket mer vågar stryka. Jag har Alma och det är ju olika spår. När jag jobbade i X 
så hade vi den där Räkneresan, den var betydligt svårare. (L3) 
 

Genom att reflektera över vilka eleverna är och vilka behov de har, är det betydelsefullt att 

som lärare ha tilltro och våga stryka uppgifter i boken i syfte att eleverna ska nå målen. Ett 

motiv i val av läromedel är att det främjar lust och inte innehåller så mycket traggel och siktar 

mot de nationella proven, som två lärare beskriver: 
En bok ger ju inte allt som eleverna behöver möta för att kunna nå ett gott resultat 
[...] Att våga gå in och ta bort vissa grejer och lyfta in andra grejer som man känner 
att det här skulle passa de här mycket bättre. Det är ju också eleverna. Vilka 
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individer är de? Vad har de för bra sätt att lära saker på? Vad kan passa? […] Sen har 
vi ju våra mål och våra planer, men vi har ju väldigt stor frihet ändå tycker jag. Det 
är ju ändå mot målen vi måste gå. (L4) 

Vi har Safari i Matteborgen, de älskar den […] Det är inte så mycket traggla, det går 
igenom och så räknar de och kan de, så går de vidare […] Det här läromedlet är ju 
uppbyggt efter de nationella proven. (L1) 

 

En lärare har liknande förhållningssätt till boken, men tar även föräldrars och elevers 

förväntningar på läroboken i beaktande. För föräldrar och elever innebär boken en konkret 

bekräftelse på vad eleverna har tillägnat sig. Läraren framhåller målen och elevernas 

förståelse, vilket av föräldrar och elever uppfattas som abstrakt. 
Det är förhållningssättet till boken som är det viktiga. Hur jag väljer och vad jag 
använder i boken [...] Det har man försökt att prata med föräldrar genom åren att 
boken är en del och ibland har man inte ens någon bok, utan det är målen man ska 
jobba utifrån. Det är väl lite abstrakt för många. De vill ha någon konkret som syns 
[…] man ska ju försöka få dom att tänka att det är inte matteboken som är det viktiga 
utan det du förstår [...] men det är nog en bekräftelse på att det här kan jag. (L8) 

 

Ett förhållningssätt som kännetecknas av att använda sig av olika läromedel, och nationella 

mål, som har brutits ned på den enskilda skolan beskrivs av en lärare:  
Vi jobbar inte med Mosaiken eller Tänka – räkna matte eller matteprogram. Vi har 
dem som grundtråd och kollar vad vi kan ta med då. Sen har vi ju pratat mycket med 
ettan och tvåan och trean då. […] Målen är ju så högt upp så man måste ju börja med 
mönster, sortering och klassificering, det här grundläggande. (L7) 

 

Betydelsen av att eleverna ska förstå innebörden av ett matematiskt innehåll är 

grundläggande för tilltro, enligt en lärare. Innehållet kan arbetas med på olika sätt för att 

göra matematiken lustfylld och begriplig. Därför utgår läraren från en lärarhandledning. 

Jag utgår från en lärarhandledning […] Tänk och Räkna. Jag försöker att de förstår 
innebörden […] och så är det tips på problemlösning, lek, spel - jättebra och tydligt. (L2) 
 

De nya målen i matematik för år tre upplevs tvetydigt. En lärare uttrycker dilemmat att alla 

ska nå målen på lika lång tid, samtidigt som varje elev ska få utvecklas i sin egen takt. En 

annan lärare uppfattar det positivt i avseende att sätta in stöd tidigt för att eleverna ska nå 

målen, samtidigt som risken är att eleverna tappar tilltro att nå dem. 
Men nu är det ju nytt med att vi ska ha mål i år tre och då tittar jag ju mycket på 
dom […] Man kan ju inte tvinga in kunskap för att alla ska kunna exakt och det är 
lite hemskt […] Alla ska komma dit men ändå ska de utvecklas och måste få 
utvecklas i sin egen takt. (L8)  

Jag tror att det är bra att vi har målen i trean att vi får mer koll och lägger in mer 
resurser på dom som inte kan eller har svårt. Sen vet jag inte om det alltid hjälper 
med mer resurser men det finns forskning om att alla kan. […] Barnen får inte bli 
rädda för målen. Det finns alltid en risk med att de tänker att jag kan inte, jag 
kommer inte nå målen att de tappar tilltron. Det är risken enligt mig, annars tycker 
jag att det är bra. Vi har mer koll att ta till och följa upp. (L6) 
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Matematikundervisningen med dess dilemman om vad, hur, varför och för vem är något som 

lärare reflekterar över. Lärares reflektion över hur undervisningen organiseras är en del i 

främjande av elevers tilltro. Flera lärare uttrycker vikten av att reflektera över undervisningen 

och det matematiska innehållet. 

Dels kan det ju bero på undervisningen och då kanske man själv får tänka till. Är 
detta en bra undervisning? Jag lägger det inte bara på andra utan man måste 
reflektera över den. (L4)  

Det kan ju även vara pengar att de är vana vid att gå och handla i affären. Att det är 
deras verklighet. Jag märkte att jag hade varit lite slarvig med en sak nu inför ett 
prov med 50-öringar. Det är inte barnens verklighet. Det var våran verklighet. (L8) 

Man måste tänka att det här är matte i sitt eget huvud och förklara för barnen. Att det 
här är matematik. Ibland ställer jag den här frågan. Är det här matematik? Man kan 
fråga så också. Ska de göra en bild och kanske rita ett ovalt ägg och det är 
matematik. Att få det lika på båda sidor. Eller att göra ett hjärta eller vad de nu ska 
rita. Det är ju matte. (L8) 

Genom att visa intresse av hur eleverna tänker blir de sedda, samtidigt som läraren ser dem 

som ett instrument för att själv utvecklas, är en annan aspekt i reflektionsarbetet,  
Det skulle ju vara lugnt att gå och sätta sig i ett hörn men jag tycker det är så roligt 
att höra hur de tänker. Då kan jag ju få idéer också. Så det tycker jag är viktigt att få 
dem att förstå att jag tycker det är intressant. (L3) 

5.2.5 Matematik som språk och kommunikationsämne  
 
Matematik som ett kommunikationsämne beskrivs, av lärarna, som ett sätt att främja elevers 

tilltro, samtidigt som det är i kommunikationen som elevers tilltro visar sig. Då elever 

uttrycker sina tankar i ord för någon annan visar sig tilltro, men också att tilltron växer då 

tanke och språk utvecklas dialektiskt. Det finns en stor potential i att elever förklarar för 

varandra hur de tänker. En lärare visar tilltro till eleverna genom att de får agera som 

hjälplärare, vilket gör att de växer i tilltro.  
Tilltro får man ju mycket med sig när man jobbat med någon man har bollat tankar 
med [...] det är genom att berätta för någon annan som man vet att man har lärt sig. 
(L1) 
 
Man lär sig ju aldrig bättre än när du ska lära ut till nån annan. Och jag gör faktiskt 
ibland så att när det är jättemånga händer i luften och jag har bett några att nu får 
ni hjälpa mig och gå runt och det brukar fungera bra. Det accepterar eleverna 
också med andra elever, men då får det ju vara såna elever som inte bara säger så 
här ska det vara, utan de får ju säga mer så här kan du tänka. Så är roligt att göra 
ibland, när jag känner att jag inte hinner. Nu får du hjälpa till och de tycker det är 
roligt också. Då stiger de ju. (L3) 
 
Vi vuxna måste lyssna in dialogen mellan barnen. Jag tror att de är jätteduktiga på 
att lära av varann, kanske bättre än på mig. (L6) 
  

Lärarna beskriver olika sätt att arbeta med ett specifikt matematiskt innehåll, där 

problemlösningar och samtal ingår som en viktig del. I syfte att främja elevers tilltro till eget 

tänkande och egen förmåga påvisar lärarna betydelsen av att kommunicera olika strategier att 

tänka och lösa matematiska problem. Matematik som kommunikationsämne nämns där elever 
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arbetar i par eller smågrupper, för att sedan i större grupper delge varandra om strategier. Alla 

lärare menar att elevers vägar till svaret utgör ett incitament för att känna tilltro. En lärare 

lyfter elevers olika vägar för att räkna ut 4x8: 
Diskutera tycker jag är jätteviktigt och det gör vi mycket. Om vi har 4x8 som vi har 
haft i boken nu, då är det ofta i boken: Hur tänker du? Några säger bara 32, jag vet 
inte hur jag tänker. Medan någon annan tänker 2x8=16 och sedan dubblar jag det så 
att det blir 16+16. Gud vad smart att tänka så! Det kan vara 5x8 det är ju lätt för det 
vet man att det är 40 och så tar jag bort 8 och då blir det 32. Så bygger man tilltro, 
tror jag. (L2)  

Vägen till svaret är viktigt, och läraren uppmärksammar eleverna på en effektiv strategi 

genom att koppla till konkret material, samtidigt som hon tar reda på hur eleverna tänker, 

Detta gör att eleverna får upp ögonen och växer i tilltro, enligt följande utsaga: 
Det är inte bara ett svar, utan vägen till svaret som är viktigt. Jag brukar säga att om 
jag ska gå till stan så vill jag ju ta den närmsta vägen, jag vill ju inte gå en omväg. 
Om det ligger en tia och två enkronor. Hur tänker du då? Jag vet att det är 10 och så 
elva och tolv. Sedan finns det någon annan som räknar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
Visst det är 12 men det tar ju lite längre tid. Det är viktigt att de känner att de tänker 
rätt, jättebra, men det finns sätt som går lite fortare [...] Då får de upp ögonen. Jag 
tänker ju rätt fast det tar längre tid. (L2)  

Några lärare menar att tilltron skiftar beroende på det matematiska innehåll, som läraren 

väljer. Lärarna betonar att innehållet bör varieras för att stärka alla elevers olika förmågor. 

Variation av innehåll och arbetssätt är viktigt. Elever med låg tilltro i ett visst matematiskt 

område vågar träda fram inom något annat t.ex. praktisk geometri. 
Innehållet har ju betydelse, det kan ju vara jättekul att gå ut och mäta grejer men det 
här att sitta med något annat som multiplikationen var ju kass. Det kan man lyfta 
många gånger som är riktigt, riktigt kul att vid sånt arbete så ser man att då träder de 
fram om de då vågar och har den här acceptansen i gruppen. (L4) 

Några lärare beskriver att innehållet i undervisningen bör varieras mellan ett analytiskt och 

ett syntetiskt sätt. Ett analytiskt innebär att man utgår från helhet till delar, exempelvis ett 

matematiskt begrepp, som i detta fall handlar om triangeln som är gömd så att det blir 

spännande. Vikten av att göra det spännande gör också att det blir lustfyllt, menar läraren: 
Dom gillar ju när man gömmer saker. Då tänkte jag: Jag tar in dom i en plastpåse 
och så ska jag fråga -Titta vad har jag här!En triangel […] och så kan vi leta efter 
trianglar i klassrummet. Det är lustfyllt att man börjar lite spännande med allting. 
(L2) 
 

För att lärandet ska vara lustfyllt är variation mellan ett analytiskt och syntetiskt sätt något 

lärare beskriver. I vissa sammanhang är det viktigt att utgå från ett syntetiskt sätt, där 

eleverna först får utforska och att läraren därefter presenterar det matematiska begreppet. 
Sen är det viktigt i vissa sammanhang att de får prova själva först. Men vi måste 
ändå visa, för matematiken är ju klart ett språk. (L4)  

En lärare poängterar lärarens betydelse av att ge olika strategier i att tänka och 

uppmärksammar sambandet mellan tänkande och förmågan. Språket blir ett verktyg för att 

synliggöra tänkandet. Lärarens roll blir då att visa på det matematiska språket och olika sätt 
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att tänka. Om eleverna får de matematiska redskapen, så utvecklas tilltro till tänkandet och 

mod till att våga, vilket även främjar tilltro till förmågan.  
Förmågan måste ju vara om de får redskapet till att kunna använda sin tilltro till att 
våga. Får de inte kunskap om hur de ska göra, kan de ju inte ha tilltro till sin 
förmåga heller. De måste ju få veta om vilka sätt det finns om hur jag kan tänka. 
Utifrån det kommer ju tilltro också. Så där tror jag att vi kommer in som 
handledande, som väldigt viktiga personer, vi pedagoger. (L1)  

Att tidigt uppmuntra elever till att sätta ord på sina tankar kring ett matematiskt innehåll och 

som lärare lyssna till dem för att sedan överföra det till det formella matematiska språket är 

viktigt för deras förståelse, som några lärare uttrycker: 

Sen tror jag ju också att om man inte har sin tilltro till sitt eget kunnande så, du 
sätter ju inte ord på det heller. De sätter inga ord på sina mattetankar eller sina 
kunskaper. De kommunicerar inte matte och det tror jag man måste börja tidigare. I 
kommunikation är lyssnandet en viktig del.(L4) 
 

Matematik som språk utifrån olika aspekter beskrivs av flera lärare. Lärarna reflekterar över 

samband mellan svenska och matematik och de menar att förhållningssättet bör vara 

detsamma oavsett vilket ämne det gäller. Några lärare har uppmärksammat vikten av att 

förstå begrepp och ser samband mellan elevernas prestationer i svenska och matematik. 

Därför gäller det att betona läsningens betydelse för eleverna. En av lärarna jämför läsning 

med flyt och automatisering för att matematiken ska gå med flyt och betonar för eleverna 

vikten av färdighetsträning: 
Matten ska ju vara precis som med läsning med flyt, att matten ska gå med flyt, för 
annars blir det jobbigt. (L4)  

Sen är ju matte väldigt mycket svenska också. Det har jag tänkt på det sista året. De 
som är duktiga läsare blir ju oftast mycket duktiga i matte också […] så därför 
tycker jag mig se att det gäller att vurma för läsningen också. Kan man inte läsa då 
är det svårt med matte också. Dom där begreppen som är före, efter, hälften, på och 
under. (L3) 

 

 

5.3 Lärarnas beskrivningar av sina uppfattningar avseende 
elevernas tilltro till eget tänkande och egen förmåga att lära sig 
matematik för livet 

I denna sista kategori redovisas mer övergripande aspekter i vad som påverkar tilltro och 

tilltrons betydelse i ett livslångt lärandeperspektiv. Lärarna uttrycker två bilder: dels 

skolmatematiken, dels matematiken i vardagen ”Matematik är väl inte enbart räknande i 

böcker. Det är ju så mycket annat. Alltså vardagsmatematik, att kunna klara sig i samhället.” 

(L5) Matematikens balans mellan färdighetsträning och hur matematiken nyttjas i vardagen 

är något alla betonar. Några lärare beskriver de matematiska kunskaper som ligger bakom 
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mycket av det vi använder oss av i vardagen, vilket exemplifieras med ”Matematiken är en 

livskunskap” (L3). 

Ur etiskt perspektiv är det av vikt att uppmärksamma eleverna på ett lärande för livet. En 

nyfiken och engagerad lärare som skapar lust är en bra förebild för eleverna. Läraren som är 

trygg och vågar misslyckas påverkar eleverna i att våga göra fel och ta lärdom genom det.  

Kulturella skillnader och traditionens makt framträder som ett tredje fenomen i denna 

kategori. Något som de flesta lärarna påpekar är föräldrars känslomässiga förhållande till 

matematiken och hur detta förs över till eleverna på gott eller ont. 

5.3.1 Matematik som konst och mening för livet 
”Jag tänker på det här ordet matematik. Betyder det inte skön konst? När man börjar öppna 

sina sinnen, så kan man se matematiken överallt.” (L4)  

Ovanstående citat är en lärares beskrivning av matematik utifrån sina erfarenheter. Att se 

matematiken som en konst som har betydelse för hela livet och att matematik är livet är 

några aspekter som lärarna framhåller i intervjuerna. Erfarenhetens betydelse uttrycks av en 

lärare, som jämför sina egna erfarenheter som elev och som vuxen med följande citat: 
Ju mer man lär sig matematik och ju mer man tänker på det och läser om det desto 
större blir det på nåt sätt. För det jag hade med mig från skolan var helt enkelt 
uppgifter i boken, då löste man dem på ett sätt som man skulle göra och så klarade 
man det väldigt bra och fick ett högt betyg. Men jag kanske ändå inte alltid förstod 
så mycket om matte. Men nu ser jag ju det här otroligt stora spektrat som matte är. 
Och tycker också det är roligt att lyfta fram de här bitarna som det verkligen kan 
innebära. Så [...] matte är hela livet! Man kan se matte överallt. Tänk som han 
Anthony Furness med alla sina mönster […] det är verkligen en skön konst. (L4) 
 

Matematiken kan ses som konsten i livet runt omkring oss och något som nyttjas jämt och 

ständigt. Matematikens väsen beskrivs också som en väv som blir allt tätare och tätare ju 

mer man lär sig.  
Det är det mesta, tänkte jag säga. ”Roomligt!” Jag kan inte direkt säga vad matte är 
för mig. Jag har alltid kul när jag jobbar med matematik med eleverna […] Jag 
tänker matematik i det mesta känns det som […] På idrotten, lite överallt. Så matte 
finns med mig hela tiden [...] Trevligt ämne! Jag använder det hela tiden! (L1)  
 
Det var nån som liknade matten med en väv och det tycker jag verkligen är bra 
jämförelse det handlar ju inte om en raka utan om en väv. I början är det lite glest i 
väven va och sen ju mer man lär sig och med den här man drar med (heter det 
skyttel?) gör den desto tätare och starkare och starkare. Jag tyckte det var en väldigt 
bra beskrivning istället för att se det som en trappa, för det är egentligen inte det, det 
handlar om. (L4) 
 

Något man använder hela tiden är kanske svårt att upptäcka, därför är det lättare att se den 

som ett ämne.  För eleverna är det många gånger svårt att se meningen och nyttan med 

matematiken. Lärare reflekterar över sin erfarenhet som elev och hur lärandet i skolan måste 

synliggöras och kopplas till vardagen för att hos individerna skapa inre bilder och förståelse. 
Du kan ju sitta där och tycka det är lattjo grejer men då har du ingen nytta av det. 
Överhuvudtaget har jag tänkt på det här med hur man själv fick saker presenterat 
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som var så värdelöst rent ut sagt om man tänker så här pi […] eller Pythagoras sats 
eller så […] men det är klart du kunde lära in den det var väl inga problem. Men 
tillämpningen då […] varför skulle vi ha den då? Det är först nu när jag pratar med 
snickare som jag förstår det. Man måste ju skapa sina egna inre bilder. (L4) 

Genom att visa på nyttan i vardagen och koppla den till teorin gör att eleverna upplever 

meningsfullhet, vilket är incitament för lärandet. Detta exemplifieras av en lärare: 
Genom att se hur du kan själv utnyttja det i vardagen. Du lär dig om du ser att det är 
meningsfullt det du lär dig.  När det blir svårare matematik, att dom kan göra om 
teorin till praktiken att de ser den […] jag tror att ett barn som inte förstår varför den 
har nytta av klockan inte kan lära sig klockan. (L6) 

 
Elevernas tilltro visar sig när de upptäcker att de har nytta av sin matematiska kunskap i ett 

vardagligt sammanhang. I ett av följande exempel insåg eleven vitsen med att använda sig 

av multiplikation, när den skulle räkna ut hur många ärter som åts sammanlagt under tre 

veckor. Utsagan visar också på att det ger avtryck i hemmen. Det andra exemplet visar på att 

läraren uppmärksammar eleverna på ett matematiskt begrepp de tidigare arbetat med och 

refererar till deras tidigare erfarenheter. Läraren menar att detta stärker deras tilltro genom 

att använda det i många olika sammanhang. 
Det är härligt att se när dom har lärt sig och använder det när vi gör något annat[…] 
då sa en att då skulle jag ta 5x3 istället […] då har den här personen förstått att 
multiplikation är inte bara när vi är i matterummet. Man har kommit långt när man 
förstår att man har användning av det i […] en del tror, många tror att man gör det 
bara för skolan. På utvecklingssamtal kommer det fram att om vi jobbar med något i 
skolan så gör barnen det hemma också och slutar vi med det så fortsätter dom inte 
med det hemma heller. (L2) 
 
Här kolla vilket häftigt mönster hon gjorde ska vi se om vi kan göra ett likadant. 
Man lyfter dom, verkligen förstärker i många olika sammanhang. (L7) 

 
Att klara sig i vardagen med alla erbjudanden och val gör att egen tilltro till eget tänkande 

och egen förmåga i matematik ses som något av en livskunskap. Att förstå vad matematiska 

begrepp innebär i praktiken ger en människa tilltro till att kunna värdera vad olika val 

innebär vid avtal, abonnemang och inköp:  
Det var en kollega här som berättade om att i förra veckan hade han stått och hört på 
några 20-åringar som hade varit i nån affär och så stod det om 40% rabatt och dom 
hade ingen aaaning om vad det här var, dom här två 20-åringarna. De visste inte vad 
det var – får vi betala mindre då? hade de sagt i kassan. […] Det var en ny 
upplevelse och då blir man ju lite mörkrädd faktiskt. Vad har dom gjort innan då, i 
skolan?[... ] Så det tror jag verkligen är viktigt att poängtera att man verkligen har 
nytta av att kunna detta, ni måste kunna det för att klara er i livet, det är livskunskap. 
(L3) 
 

Att matematik uppmärksammas som en livskunskap i det omgivande samhället är något som 

framträder. Framförallt betonas vikten av föräldrars positiva attityd, av flera lärare. Föräldrar 

med egna negativa erfarenheter överför dessa, vilket påverkar elevernas inställning och tilltro 

till sitt lärande i matematik. Lärarna har vid ett flertal tillfällen träffat på föräldrar som vid 

utvecklingssamtalen uttryckt negativa erfarenheter, vilket exemplifieras nedan:  
Det var likadant för mig, jag hade svårt för matte eller jag begrep ingenting! Och det 
är ju inte bra att föra över sådant. (L8) 



38 

 
Föräldrarnas betydelse för eleven och matematiken i ett livsperspektiv är av stor betydelse. 

Lärarna framhåller föräldraengagemanget både i att visa intresse för det eleven gör, stötta och 

hjälpa till med läxor:  
Det är en stor vinst att föräldrarna är positiva, då förs det vidare när de pratar med 
sina barn hemma[…] men jag blir nervös när jag ser hur lite tid väldigt många barn 
lägger ner på sina läxor. (L1) 

 
Vikten av att matematik kommuniceras i hemmen betonas av lärarna. Det ger 

eleverna tilltro till lärande i matematik men även en säkerhet överhuvudtaget. 
Jag tror att de har föräldrar som jobbar med dom omedvetet eller medvetet […] jag 
har ett guldexempel på en tjej[…] Hur många är det nu till åtta om jag visar dig så 
här? Tre. Och hur många ska du ha om du har fem. Hur kan du detta? Jag och pappa 
brukar leka detta när vi äter. Det syndes liksom, hon hade det i sig som en 
självklarhet det var inget konstigt […] Ja om fler kunde bli medvetna om att den är 
så viktig den biten. (L7) 

  
Enligt lärarnas utsagor påverkas synen på sig själv som en lärande individ, vilken även 

beskrivs utifrån ett etiskt perspektiv genom vad och vem som bekräftas. 
Har du ingen tilltro så lär du ju dig nästan ingenting. Det ser man ju hos de äldre 
eleverna. Jag kan inte och då ser man ju inte ens det man ska jobba med. Den är ju 
nästan kanske egentligen viktigare än själva rena kunskapsmassan, känner jag. Har 
du ingen tilltro så kan du inte lära dig heller för då låser du dig. (L7)  
 

5.3.2 Läraren som förebild 
Samtliga lärare uttrycker att matematik är roligt och att de har god tilltro till sin matematik-

didaktiska kompetens. Utifrån sina egna erfarenheter som elev från sin egen skoltid 

beskriver lärarna i sina utsagor om betydelsen av en bra lärare. En lärare relaterar till sin 

metodiklärare på lärarutbildningen. Metodikläraren konkretiserade och kopplade 

matematiken till verkligheten, vilket skapade tilltro, lust och förståelse. Idag fungerar denna 

som förebild.  
Jag hade en helt otrolig mattemetodiklärare [...] Så jag tar fortfarande fram grejer 
som han visade […] och han sprang runt där med vinklar och hängde upp grejer i 
klassrummet och vi gjorde massa grejer. Han hade framme elever när det var det här 
med bråk och så tog han bort elever. Jättemycket bra grejer som jag fortfarande har 
nytta av. Fast jag kanske har vidareutvecklat dem. (L3) 
 

Lärare som uttrycker glädje och engagemang till matematik påverkar elevers inställning till 

matematik på ett positivt sätt, menar några lärare.  
Jag har alltid kul när jag jobbar med matematiken med eleverna […] jag tänker 
matematik i det mesta känns det som […] det är därför, jag tror att dom grupper jag 
haft, tycker att matematik är roligt[…] det måste vara för att jag tycker det är roligt, 
tror jag, annars fattar jag inte det. (L1)  
 
En verkligt engagerad lärare som visar att det här är kul – roligt och ser glad ut när 
man: Yes nu ska vi jobba med det här. Det tror jag är nummer ett. (L4) 
 
Det är klart de ser att man tycker det är roligt själv så hoppas man ju att de känner 
att de tycker det är roligt också. Att man för dem framåt, tycker att de är duktiga 
och de klarar mer och mer saker. (L3)  
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Läraren fungerar som en förebild i att ständigt vara nyfiken och utveckla sina kunskaper och 

sin kompetens. Att ha relevanta kunskaper för den åldersgrupp man undervisar i är också 

betydelsefullt, enligt lärarna. Lärare har stort ansvar i att skapa en positiv bild av både 

matematik och tilltro till elevers lärande. Reflektionen över detta ansvar som lärare har att 

främja elevers tilltro till lärande i matematik, kan vara avgörande för elevens och Sveriges 

framtid. 
Och att man har bra kunskap och att det aldrig tar slut. Den kunskapen du måste 
bygga på den, du måste hela tiden ta in ny forskning och läsa nya böcker […] Ju mer 
jag läser, desto mer begriper jag hur lite jag kan! Jag vill lära mig mer alltså, absolut 
[...] så att man inte målar in dem i ett hörn, en återvändsgränd. Det är ju livsfarligt 
för det här med tilltron och framtiden jag menar: Tänk om det är jag som gör att 
barnen inte vill läsa matematik, tänk då vad man i Sverige går miste om. (L4) 
 
Jag tycker att det är jätteroligt med matematik men man kan ju alltid bli bättre. (L6) 
 

Ett annat sätt att vara nyfiken och utveckla sin didaktiska kompetens är att träffa andra. På 

matematikutvecklingsträffar delges vad och hur man arbetar med matematiken och detta ger 

ny energi och lust inför matematik. Alla borde besöka matematikbiennalen enligt en lärare: 
Jag har ju gått på en hel del, jag har inte läst några poäng så men, jag har åkt på 
Biennalen och tycker det är jätteroligt och jag vill gärna utveckla mig och står inte 
och stampar. Jag har varit med på matematikutvecklingsträffar som vi har haft. 
Försöka att hitta en röd tråd och prata läromedel. Jag tycker att det är jätteviktigt att 
man träffas och pratar matte och hur man jobbar. Jag kom hem från mattebiennalen 
och det är så mycket alla skulle höra och för det var så bra alltså.(L8)  

 

Att utvecklas som lärare innebär att vara trygg och våga visa misslyckanden. Med en sådan 

förebild vågar också eleverna göra misslyckanden som kan leda till utveckling, vilket 

exemplifieras nedan: 
det är klart att jag har misslyckats med elever och grupper, men den synen måste jag 
ju ändå ha som lärare att vissa lektioner misslyckas och det får man ju utveckla till 
nästa gång och göra på ett annat sätt. Då erkänner jag mitt misslyckande och så. Oj 
då, nu gjorde magister fel med, det måste man ju kunna göra. (L1) 

 

5.3.3 Kultur och tradition 
I lärarnas beskrivningar framträder att matematiken är bunden till kultur och tradition och de 

uppmärksammar olika fenomen. Ett fenomen är kulturella skillnader i elevers bakgrund och 

förförståelse för matematiken i skolan. En lärare uppmärksammar att inte ta förgivet att alla 

elever har erfarenhet av förskolans verksamhet. Eleverna som kommer till skolan har olika 

bakgrund, vilket gör att det är en stor spridning i elevers förförståelse: 
Alla har inte varit i förskolan. Dom har annat med sig dom som kommer hemifrån, 
som är lika viktigt men inte kanske precis den delen då. (L7) 
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En annan kulturell skillnad är att det matematiska språket inte är synligt på samma sätt som i 

tal- och skriftspråk. Det gör att eleverna har svårt att se meningen och användningsområdet 

av matematiken i vardagen. En lärare belyser matematiken som anonym i följande exempel:  
För det använder han aldrig […] han har inte förstått riktigt […] det är svårare med 
matten, för han har det inte naturligt i sin vardag. Men språket det läser dom och ser 
på TV och det är data. (L2) 
 

Jämförelser i inställning till språk respektive matematik är också något som uttrycks. Samma 

förhållningssätt som gäller vid språkinlärning, det vill säga att ju tidigare eleverna möter ett 

språk desto lättare att lära sig, borde även gälla lärandet i matematik. Detta förhållningssätt 

bygger på en tilltro till att eleverna lär om de får chansen att möta ett matematiskt innehåll på 

ett stimulerande sätt.  
Varför inte tänka på samma sätt som med språket – att ju tidigare desto lättare är det 
att få in det[...] Jag förstår inte skillnaden i svenska, engelska och matte. Då säger 
man: Barn lär sig tidigt och de är så mottagliga att man ska lära dem språk tidigt, 
men i matte ska man inte det. Där ska man ta det lugnt. (L1) 
 

En lärare uttrycker att matematikens innehåll och användning skulle synliggöras tidigare på 

ett stimulerande sätt för matematikens betydelse uppmärksammas inte i samhället. Detta i 

sin tur medför signaler att matematik är oviktigt och svårt, vilket också resulterat i sänkta 

krav. Sänkta krav på matematiska förkunskaper i lärarutbildningen är en effekt. 
Vi signalerar att matte inte är så viktigt och att matte är svårt. Vi sänker kraven hela 
tiden. jag menar, bara i lärarutbildningen […] där behöver du inte ha gått någon 
matteinriktning, för att du ska bli mattelärare. Det är lite konstigt (L1) 
 

Trots sänkta krav, beskriver en lärare, att matematik av tradition är ett ämne med hög status: 
Matte är på något sätt ett högstatusämne. (L5) 

Om matematik har hög eller låg status är avhängigt vad läraren baserar sin ståndpunkt på. En 

lärare tar in ett internationellt perspektiv. Utifrån erfarenheter med elever och föräldrar med 

annan kulturell bakgrund förs resonemang om att matematiken i Sverige har låg status med 

låga krav som följd. En lärare betonar skillnader i inställning hos föräldrar och elever med 

annan nationell bakgrund. I många andra länder har både matematiken och skolan högre 

status med högre förväntningar och krav på eleven, vilket belyses i följande utsaga:  
Han satt ju och tyckte det var pinsamt. Det var pinsamt alltså, att se vad han räknade, 
jämfört med vad vi räknade. Jag menar han kom ju i 4:an, men han räknade det som 
vi räknar i 6:an och 7:an här. (L1) 
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6 DISKUSSION 

Utifrån vårt syfte att beskriva lärares uppfattningar av vad elevers tilltro till eget tänkande 

och egen förmåga att lära matematik innebär och hur lärarna gör för att främja detta inleds 

detta kapitel med reflektioner kring studiens resultat i relation till vetenskaplig metod.  

Därefter följer en diskussion om resultatet kopplat till vår beskrivna bakgrund och teorier.       

I vårt slutord återkopplar vi till vår studies titel: Matematik – en svartvit skiss eller ett 

färgstarkt konstverk och för ett resonemang om vad studien kan bidra med.  

6.1 Metoddiskussion 

Vad har vi då gjort för att man ska kunna lita på vårt arbete? Den frågan handlar om två olika 

aspekter av forskning i allmänhet, det vill säga om validitet och reliabilitet. Validitet i vårt 

fall handlar i grunden om huruvida vi verkligen kunnat komma åt lärarnas uppfattningar av 

elevers tilltro till sitt eget tänkande och egen förmåga i matematik. Reliabilitet handlar om 

huruvida vårt sätt att mäta och uttala sig om detta är tillförlitligt. Vi har vidtagit en rad 

åtgärder för att säkra undersökningen i dessa avseenden och utvecklar våra egna reaktioner på 

åtgärderna nedan.   

Vårt strategiska urval av lärare visade sig vara ett gott val. De lärare vi valde hade stor 

spridning i erfarenhet, utbildning, ålder, kön och arbetssituation. Att strategiskt välja lärare 

var relativt lätt att göra i vår kommun eftersom kommunen är av mindre storlek och vi båda 

har varit verksamma i kommunen under lång tid. Vi har god kännedom om vilka verksamma 

lärare som finns i kommunen och kunde därigenom finna en god variation. De lärare som vi 

tog kontakt med var alla intresserade av att delta i studien och vi kunde på så sätt genomföra 

alla intervjuer inom en tvåmånaders period. Intervjuerna upplevde vi som lärande möten med 

lärare som delade med sig av sina erfarenheter. Det framträdde för oss, att alla lärare i studien 

har stort engagemang för matematik och god tilltro till sin kompetens. Intervjuerna delades 

upp mellan oss och vi transkriberade sedan ordagrant för att vi skulle ha en likvärdig grund 

att utgå från i analysen av intervjuerna. Processen att analysera både underlättades och 

försvårades av att vara två. Vinsterna med att vara två var att variationen i vad vi såg i 

utsagorna ökade och svårigheten var att finna en helhetssyn där bådas tolkningar, 

anteckningar och förståelse bildade ett utfallsrum. Vi har hela tiden haft en givande dialog 

oss emellan vilket har lett till ett eget lärande. En annan fördel att vara två var att egen 

erfarenhet och förförståelse lättare kunde sättas inom parentes, eftersom vi inte har en utan 

två olika bakgrunder. Att finna ett gemensamt utfallsrum underlättades av att intervjuguiden 

var halvstrukturerad med inte alltför fria intervjufrågor. Den gav utrymme för fria och 

uppföljande frågor, vilka visade sig ge tillskott i analysen, genom att variationen och 



42 

utförligheten på svaren följde de intervjuade och gav skillnader i svar. I analysarbetet 

upptäckte vi dock att vissa begrepp eller utsagor kunde ha följts upp än mer, för att förtydliga 

innebörden. Vi valde att göra intervjuer tills vi kände att mättnad i materialet hade uppstått. 

Även om skillnader i svar på intervjuerna uppstod fann vi en samstämmighet och likhet efter 

åtta intervjuer. När vi hade funnit likheter och skillnader i vad lärarna riktade sitt medvetande 

åt kunde beskrivningskategorierna identifieras och resultatet skrivas. 

6.2 Resultatdiskussion 

Vår analys av resultatet visar att det finns en ömsesidighet mellan hur elevers tilltro visar sig i 

form av lust, mod och stolthet i en varierande undervisning baserad på kommunikation med 

andra och hur tilltro främjas i lärarnas bemötande av eleverna och hantering av 

matematikundervisningen.  

Lust och mod 
Lärarna beskriver innebörden av att ha tilltro till eget tänkande och egen förmåga i 

matematik. Detta uttrycks med följande centrala begrepp: lust till arbete, i stolthet att delge 

och argumentera för sina tankar, mod i att pröva nya strategier och ta ansvar för sitt lärande. 

Några lärare anser att elever visar mest glädje och stolthet, när de tagit sig igenom 

utmaningar som de från början inte trott sig om att klara. Bergius och Emanuelsson (2008) 

har i sina studier uppmärksammat hur elevers tilltro växte efterhand och hur det speglades i 

kroppsspråk och tillrop. Om dessa uttryck uppmärksammas och besvaras av lärare i form av 

uppmuntran, bekräftelse och utmaningar växer tilltron och det blir en positiv spiral i lärandet.  

Det matematiska lärandet främjas genom balanserade utmaningar dels av matematisk 

karaktär, dels av fostranskaraktär. Lärares beskrivningar kännetecknas av en helhetssyn, som 

bygger på läroplanens (Lpo94) kunskapsmål och värdegrund. Vi ser också en koppling till 

det som Kemp (2005) beskriver om att ha ett både ett utbildnings- och ett 

bildningsperspektiv. Kemp menar att all utbildning också är bildning i form av daning av det 

personliga och det gemensamma livet. Vidare skriver Kemp att det med all rätt talas mycket 

om den goda läraren, men betonar att det också bör ställas krav på den goda eleven. 

Beskrivningarna kan också kopplas till detta då några lärare uttalar tydliga krav på eleverna. 

Däremot framkommer det inte hur eleverna görs delaktiga i vad de nationella målen innebär 

och hur de ska nå de dem. 

Ett fenomen, som framträder i några utsagor, är begreppet lustbarn. Det är barn som är 

omotiverade för att de är vana att själva få välja vad de ska göra. Detta är enligt Hougaard 

(2004) en konsekvens av curlingföräldrars fostran av servicebarn. När vuxna tillrättalägger 

för mycket och tillgodoser barns behov innan de ens har märkt dem och låter dem ta egna 



43 

beslut för att undvika konflikter blir följden lustbarn. Barn behöver vuxna som ser och 

bekräftar dem, men som också lär ut sociala spelregler. Vi menar att detta behöver lärare och 

föräldrar arbeta med gemensamt.  Skolans uppdrag behöver kommuniceras med föräldrar i 

starten med en ny elevgrupp och detta borde vara en återkommande rutin. Att bygga broar 

mellan skolan och vardagen måste göras systematiskt och regelbundet. 

Partanen (2007) menar att elever kanske accepterar lärares eller föräldrars målsättning men 

gör det halvhjärtat och investerar inte egen energi i arbetet. Man förverkligar sig själv inom 

andra arenor än skolarbetet, kanske på fritidsidrotten, en hobby eller liknande. Dataspel 

kanske blir det viktigaste. Hur möter då skolan dessa elever? Har skolan förmåga att förändra 

arbetssättet så att denna grupp elever finner skolan intressant och stimulerande? 

Genusaspekter 
Skolan har ett uppdrag att medvetet och systematiskt arbeta med att pojkar och flickor har 

samma möjligheter till lärande och utveckling. I vårt resultat kan vi konstatera att vissa lärare 

inte ser några skillnader mellan pojkar och flickors tilltro. De hänvisar till att det handlar om 

individen och de erfarenheter som han eller hon har med sig. Vi undrar om lärarna baserar 

sina konstateranden utifrån en medveten genusaspekt? Det är mycket lättare att hänvisa till 

individen utan koppling till genus.  

Några lärare uttrycker att pojkar har högre tilltro till tänkande och förmåga att lära matematik 

än vad flickor har. Detta visar pojkarna genom att våga mer och även berätta om vilka 

strategier de använder när de löser matematiska problem. Vi drar slutsatsen att lärarna har en 

viktig uppgift att uppmuntra och stödja flickorna i deras tilltro.  

Tilltrons gestaltning beskrivs av lärarna också i termer såsom stolthet, lust, ansvar och 

ödmjukhet. En lärare menar att det inte är någon skillnad i tilltro mellan könen, utan 

skillnader består i uttryckssätt. Pojkarnas tilltro visar sig i ett kaxigare uttryck medan 

flickornas tilltro, är mer ödmjukt i framträdandet. Vi har sett ett ömsesidigt förhållande i 

lärarnas beskrivningar av tilltrons innebörd och hur de gör för att främja tilltro. Finns det 

något i skolans och lärarnas bemötande som ger pojkarna möjligheter att ta större plats än 

flickorna? Det krävs att lärarna granskar och reflekterar över sin undervisning för att 

åstadkomma en förändring. Uppmuntras och uppmärksammas flickorna att på lika villkor 

delge sina tankar och hur tas tankarna emot? Wahlström (2003) menar att det är omedvetna 

förväntningar som styr ens agerande. Enligt Björnsson (2005) kan detta vara en spegling av 

feministiska och maskulina attityder till lärande. Han menar att pojkar har en tendens att vilja 

vara coola och visa att det inte är viktigt att vara duktig i skolan. Tillsägelser av negativ art av 

läraren blir ett sätt för pojkarna att höja statusen och populariteten i klassen. På det sättet 

handlar det mer om attityden än den faktiska prestationen. Björnsson menar att i många 
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skolor finns en stark ”anti-plugg” kultur som inverkar på pojkarna i de tidiga skolåren. 

Flickorna däremot visar en mer blygsam attityd även om flickor tar för sig mer i dag än 

tidigare. 

En lärare i studien tycker sig se tendenser att pojkar i de yngre åren nu börjar förstå systemet.  

Det lönar sig inte att bara ta plats utan man måste börja anstränga sig.  

Variation i kommunikation 
Några lärare nämner att det gäller att hitta det som varje elev är bra på. Flertalet lärare menar 

att verkligen tro eleverna om att kunna är en förutsättning för att tilltron ska växa. Vi menar 

att en sådan inställning är viktig att lärare har i mötet med eleverna. Lärare bör vara medvetna 

om hur deras förväntningar och tro på eleverna påverkar deras lärande. Detta styrks av 

Bergius och Emanuelsson (2008) som har erfarenhet av att lärares bristande tilltro till alla 

elevers lärande i matematik begränsar eller rent av hindrar utvecklingen av elevens lärande. 

Enligt Boesen, Emanuelsson, Johansson, Wallby och Wallby (2007) är det tyvärr en 

förekommande föreställning, att det bara är ett fåtal som lyckas. Vi ser en fara i att använda 

uttryck som duktiga elever i matematik, något som framkommer i utsagorna. Innebär det att 

vissa elever är duktiga inom precis alla områden och på alla sätt? Vi efterlyser mer 

nyanserade omdömen om elevers olika matematiska förmågor.  

Lärarna i studien medger att läroboken styr över kursplanens mål, vilket några av dem 

reflekterar kritiskt över. I utsagorna framkommer att det finns förväntningar från föräldrar 

och elever men också koder inom skolan som styr lärarens val av läromedel. Följden blir att 

läraren måste vara mycket stark i sin övertygelse om att målen nås på andra och bättre sätt än 

enbart genom läroboken. I utsagorna beskriver lärarna att de numera vågar stryka uppgifter i 

boken. Vi tolkar detta som att lärarnas medvetenhet har ökat över tid.  

I några lärares utsagor uppmärksammas eleverna på kvalitativt olika sätt att lösa ett problem 

och inte genom ett kvantitativt sätt, det vill säga förklara samma sak flera gånger för att skapa 

förståelse. Detta styrks av Runesson (1999) som menar att ett matematiskt innehåll bör 

behandlas på varierande sätt och att läraren bygger upp strategierna på en medveten 

progression. I utsagorna framhålls att användandet av olika strategier gör att tilltro främjas, 

dels där läraren visar på effektiva strategier, dels inom klassen där elevers olika strategier 

kommuniceras och synliggörs. Detta styrks av Partanen (2007) som menar att strategier utgår 

från vårt eget medvetande och för att undvika stela mönster bör strategier samtalas om och 

reflekteras över. Betydelsen av att elever får samtala och reflektera över olika strategier 

nämns av flera lärare. Några lärare betonar att när man förklarar för någon annan stärks 

tilltron till eget tänkande och lärande, vilket styrks i Comenius citat: ”Den som lär andra lär 

sig själv” (s.176, Comenius, 1657/1989). Bergius och Emanuelsson (2008) menar att lärarens 
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entusiasm för elevens förslag och ansträngning har stor betydelse för elevens tilltro till eget 

lärande. I sina studier ser de att lärarens uppmuntran till nyfikenhet och kreativitet gör att 

eleverna vågar ta risker och ge sig ut i det okända. Taflin (2007) visar i sin avhandling på så 

kallade rika problem vilket kännetecknas av att det inte finns en enda väg fram till rätt svar. 

Det är ett kreativt arbetssätt, som stämmer väl överens med kursplanens mål och 

bedömningskriterier. Eleven måste tänka efter, pröva sig fram, argumentera och reflektera. 

Det visar sig att de som presterar sämre i traditionell undervisning får möjligheter att visa 

sina förmågor och träder fram i detta arbetssätt. 

Läraren i en nyckelroll 
Att lärarna har en nyckelroll i elevens lärande märks påtagligt i beskrivningarna. Neuman 

(1989) hävdar att det finns en potential i att intervjua nybörjarelever som en utgångspunkt för 

undervisningen. En av lärarna använder sig av detta arbetsverktyg höst och vårtermin och 

tycker det fungerar bra, samtidigt som eleverna medvetandegörs om sitt lärande.  

Kritiska aspekter i lärandet är hur eleven erfar matematiken och hur de förstår det de ska lära 

sig och hur de sedan går tillväga för att lära sig. Marton och Booth (2000) menar att 

kvalitativa skillnader i undervisningen kretsar kring lärarens förmåga att inta elevens 

perspektiv. När abstraktionen höjs, beskriver några lärare att de uppmärksammar eleven på 

vad de lärt sig. Det gäller att hjälpa eleverna att se samband inom matematiken, vilket 

underlättar lärandet. Några lärare beskriver att de hjälper eleven att, utöver fokus på uppgift 

och resultat, reflektera över hur det gick till när han eller hon lärde sig. Detta menar Partanen 

(2007) är ett sätt att öka elevens sätt att generalisera lärandet. Då kan de använda en 

framgångsrik strategi vid nästa tillfälle. Lärarens uppgift är att initiera sådana diskussioner 

eller samtal så att eleven får perspektiv på sitt lärande.  

En lärare beskriver det positiva i att han själv fått agera som lärare i sin ungdom och nu låter 

elever få det ansvaret i klassen. Detta styrks av Taflin (2007), som visar på betydelsen av att 

eleverna får agera som lärare. Kemps (2005) tolkning av Aristoteles begrepp mimesis är att 

konstnärens efterlikning av naturen, är som förhållandet mellan lärare och elev i en skapande 

och ömsesidig lärandeprocess. Detta visade sig i utsagorna när lärarna genom att lyssna, lär 

sig om elevers kvalitativt olika sätt att tänka, för att sedan ge dem vidare utmaningar. 

Resultatet visar att lärarna anser att de är mycket viktiga som förebilder, för att främja elevers 

tilltro till eget tänkande och egen förmåga. Lärare som har kunskap, känner glädje och 

entusiasm för matematik och har ett genuint intresse för eleverna är betydelsefulla faktorer 

som påverkar elevens lärande i positiv riktning. Detta styrks av flera (Bergius och 

Emanuelsson, 2007; Boesen, Emanuelsson, Johansson, Wallby & Wallby, 2007; Skolverket, 

2003). 
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Förståelse 
Elevers tilltro är kopplad till förståelse. En faktor som påverkar elevers tilltro är vad som 

uttrycks och värderas i undervisningen. Om fokus ligger på, att eleverna ska hinna ett visst 

antal sidor i boken, att memorera och repetera fakta och rätt eller fel, ges en signal till 

eleverna att det är en kvantitativ kunskapssyn som värderas.  Neuman, (1989) menar att den 

traditionella matematikundervisningen ofta är kvantitativ till sin karaktär, till skillnad mot 

den kvalitativa kunskapssyn som kännetecknas av att förstå innebörden i något och att 

kunskapen är relaterad till elevernas egna uppfattningar.  

 Taluppfattning, mönster, positionssystemet, enhetsomvandlingar och bråk är kritiska 

områden där tilltron sätts på prov, enligt utsagorna. Neuman (1989) visar i sin avhandling på 

betydelsen av att ta reda på och förstå hur varje enskild elev tänker om tal. Ett gemensamt 

drag hos elever med matematiska svårigheter, oavsett ålder, är osäkerhet på talområdet 1-10. 

Vi instämmer med Neuman att förutsättningen för att lära sig de fyra räknesätten är att kunna 

dela upp och sätta samman kombinationerna av de tio första talen. En lärare beskriver vikten 

av att skapa inre bilder och refererar till Ljungblad (2001). Detta kan liknas vid Neumans 

(1989) betoning av att se tal, till skillnad från att räkna tal. Vi instämmer med Neuman och 

Löwing (2007) om vikten av att använda öppna utsagor för alla barn, så att de kommer vidare 

i sin utveckling av talförståelse. Enligt Neuman används öppna utsagor för lite och i fel syfte. 

De används oftast som överkursuppgifter, vilket får till följd att de elever som bäst behöver 

öppna utsagor inte får chansen. Det är genom öppna utsagor som goda förutsättningar ges att 

se och förstå sambanden mellan räknesätten.  

Några lärare beskriver att barn får talföreställningar genom konkreta upplevelser. Då 

konkretion i sig inte är en garanti som leder till abstrakt tänkande behöver lärarna reflektera 

över hur konkret material används i klassrummen. Detta styrks av Löwing (2004) som säger 

att lärare måste ha en idé om vad eleverna ska uppmärksammas på och välja ett material som 

stämmer överens med det begrepp och den förmåga som eleverna ska utveckla. Vi har 

uppmärksammat att när elever arbetar med konkret material ska de inte sitta ensamma. De 

bör kommunicera tanke och handling för att utveckla matematisk förståelse. 

Tradition 
Flera lärare beskriver föräldrars betydelse för elevers tilltro. Det förekommer att föräldrar 

uttalar sig negativt om skolan och matematiken inför barnen, exempelvis på ett 

utvecklingssamtal. Här är det verkligen viktigt att läraren griper in och är tydlig gentemot 

föräldrarna och förklarar att egna negativa erfarenheter inte får överföras på barnen. Det 

gäller att istället hjälpas åt att bygga elevens tilltro och helst förekomma detta fenomen. 

Lärare bör i samband med ny elevgrupp så snabbt som möjligt förklara för föräldrar hur 
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betydelsefulla de är. Genom att inför sina barn förhålla sig positivt och visa intresse skapas 

goda förutsättningar för elevens lärande.  

Vad gör lärare när föräldrar enbart ser matematik som räkning i en bok?  En lärare har 

uppmärksammat att föräldrarna ser läroboken som en konkret bekräftelse på vad deras barn 

lärt sig. Läraren har försökt förmedla att det är målen i matematik som är utgångspunkt för 

undervisningen men föräldrarna uppfattar det som abstrakt.  

Vi har själva goda erfarenheter av Familjematematik (NCM:2004) som baseras på de 

nationella strävansmålen. Föräldrar som tillsammans med sina barn fick pröva materialet 

blev positivt överraskade av att dagens matematik var kreativ, social och rolig!  

Matematik som konst  
I Martons och Booths (2000) beskrivning av variationens arkitektur ser vi paralleller med det 

färgstarka konstverk som vi beskrev i inledningen. Att få mötas i kommunikation och 

medvetenhet skapar lust, nyfikenhet och tilltro till sin egen tanke och förmåga. Detta blir 

redskap för vidare utmaningar och nya erfaranden. Konstverket blir till den helhet som bildas 

i upplevelsen av det händelseförlopp som läraren och eleven är aktiva i. Genom att aktiveras, 

få kunskap och fakta, se sammanhang, relatera till annat och dra slutsatser bidrar till att 

matematiken känns begriplig och meningsfull. 

Det framträder två bilder av matematiken i lärares beskrivningar: vardagsmatematik 

respektive skolmatematik. Vi anser att dessa bör vara en helhet och inte separata delar. En 

utmaning är att utgå från vardagen och tingen omkring oss till ett abstrakt matematikspråk. Vi 

ställer oss frågan om dagens problematik med en ökande andel ungdomar som går i lyxfällan 

är en indikation på två separata bilder av matematik? Vi menar att tilltro till eget tänkande 

och egen förmåga i matematik krävs, för att värdera alla val av abonnemang och avtal. Varför 

inte ta utgångspunkt i en annons om att köpa mobiltelefon för 1 krona?   

Niss (2001) beskriver matematik som fem starkt sammankopplade ”ansikten”. Ett av 

ansiktena är att det är ett system av redskap, för att hantera ekonomiska och samhälleliga 

förhållanden och underlätta beslutsfattande, men att matematiken också finns inbäddad i 

många av de saker vi använder dagligen som exempelvis mobiltelefoner. Niss menar vidare 

att matematik har en inneboende skönhet som handlar om mönster, former och samband. 

En lärare beskriver matematiken som en skön konst som finns överallt om vi öppnar våra 

sinnen. Detta styrks av Alexanderssons (2001) tolkning av Aristoteles kunskapssyn på att 

matematikundervisningen görs meningsfull genom att väva samman teoretisk kunskap och 

produktiv kunskap, där de båda kunskapsformerna är varandras förutsättning för meningsfullt 

lärande. Alexandersson uttrycker kort och koncist att kunskapen finns inbyggd i det som 

kunskapen resulterar i. 
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6.3 Slutord 

Med hänvisning till Molanders (1995) resonemang om att både konst och vetenskap är en 

gestaltning av en verklighet, tolkar vi in lärarnas uppfattningar av vad elevers tilltro till eget 

tänkande och egen förmåga till lärande i matematik innebär och hur de gör för att främja 

detta, som ett färgrikt konstverk.  I lärarnas utsagor är lust, förståelse, trygghet, uppmuntran 

och kommunikation kännetecknande begrepp som sammanfaller väl med vår inledande 

metafor kring det färgstarka konstverket.   

Vi urskiljer också spår av det, som kan liknas vid vår svartvita skiss, i lärarnas beskrivning av 

lustbarn. Enligt vår tolkning skulle konstverket bli än mer färgstarkt med en varierad och 

kommunikativ undervisning som grundar sig på elevens vardag. Vi ser en matematisk 

kompetens och medvetenhet i lärarnas beskrivningar men att de inte fullt ut vågar gå utanför 

de traditionella och kulturella ramarna. Lärares egen tilltro till att våga skulle ge mer färg, 

fantasi och kreativitet i konstverket. 
”Eleven är inte en tom tavla som ska fyllas. Eleven är fylld med tankar och 
erfarenheter om det mesta i livet. Detta med elevens aktiva roll är en grundläggande 
pedagogisk utgångspunkt. Eleven är aktiv när han eller hon engagerar sig i en 
utmaning. Lärarens och föräldrarnas roll är att hjälpa eleven att hitta sitt eget 
engagemang, att möta eleven där eleven är i sin tanke och erfarenhetsvärld, och 
erbjuda ett område, ett fält där eleven kan finna sin utmaning.” (Partanen, s. 59, 
2008)  

 

Utifrån den genomförda intervjustudien, vill vi betona att resultatet inte kan generaliseras 

med så få informanter. Resultatet borde emellertid ge en bättre förståelse för vikten av ett 

positivt bemötande av elever och hur undervisningen kan organiseras i syfte att främja 

elevers tilltro till eget tänkande och egen förmåga att lära matematik. Vi menar att 

beskrivningarna utgör ett reflekterande underlag som kan bidra till en större medvetenhet om 

tilltrons betydelse och hur den kan tillämpas på andra lärande miljöer och sammanhang. 

Det känns angeläget att belysa lärares nyckelroll i att visa intresse och tilltro till eleverna att 

klara utmaningar genom ett lyssnande och uppmuntrande bemötande, genom att visa lust och 

engagemang i en varierad kommunikativ matematikundervisning. Vår förhoppning är att vi 

kan gå från ett görande till ett lärande i matematikundervisningen med fokus på vad-frågan, 

genom att eleverna involveras i kursplanens mål för att öka deras förståelse för vad de ska 

lära sig och vilken betydelse det har för ett framtida liv. Vi har funnit två infallsvinklar till 

nya forskningsfrågor. Dels skulle det vara intressant att göra en studie om elevers attityder till 

skolan ur ett genusperspektiv. Dels skulle en praxisnära forskning om hur lärare utgår från 

elevers konkreta vardag till att omsätta det till matematiskt lärande vara en intressant ingång.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
Hur beskriver lärare vad elevers tilltro till eget tänkande och egen förmåga att lära sig 

matematik innebär? 

Hur beskriver lärare att de gör för att främja elevens tilltro till eget tänkande och förmåga?  

Hur beskriver lärare betydelsen av elevens tilltro till eget tänkande och egen förmåga i 

matematik? 

Intervjufrågor 

 
Ingångsfrågor  Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat? Med vilka åldrar? 
 
Centralt   Vad är matematik för dig? 
 

Hur uppfattar du, att man lär sig matematik? Vilka 
faktorer ser du som viktiga i sammanhanget? 
 
Vad grundar du valet av innehåll på? Läromedel? 

 
(Hur gör du för att den enskilde eleven lär sig 
matematik i riktning mot uppsatta mål?  
Hur arbetar du konkret med matematik?)  

 
Begreppsdefinition Vad innebär tilltro för dig? 
 (Vad är betydelsefullt för att känna tilltro?) 
 
 Hur ser du på tilltro till eget tänkande i matematik?  

Hur ser du på tilltro till egen förmåga i matematik?  
 
Vad ser du för skillnader  respektive likheter när du 
sätter ihop begreppen? 

 
Gestaltning Hur visar sig elevers tilltro till eget tänkande i 

matematik, enligt dig? Ge exempel! 
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Hur visar sig elevers tilltro till egen förmåga i 
matematik? Ge exempel! 

 
 När visar sig elevers tilltro i matematik? (Hur ser det 

ut i relation till elevens erfarenhet, innehåll, 
situation, sammanhang?)  

 
Påverkansfaktorer Kan du, utifrån din erfarenhet, beskriva vad som 

påverkar elevers tilltro till eget tänkande och egen 
förmåga i matematik? 

 
Berätta om hur du gör för att främja elevers tilltro 
till eget tänkande och egen förmåga i matematik?  

 
Hur ser du på din egen tilltro till din matematiska 
och didaktiska kompetens? (Hur ser du på din tilltro 
till eget tänkande i matematik, när du själv var elev?) 

 
Betydelse Hur uppfattar du betydelsen av elevens tilltro till 

eget tänkande och egen förmåga i matematik? 
  
  När uppfattar du att tilltron har betydelse?  
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