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The aim of the study is to examine factors influencing students’ feelings of pleasure or 
pain associated with school mathematics. Own experience of students’ frustration about 
mathematics and concern about students not reaching desired goals is the driving force 
in this study. It contributes with knowledge from the students' perspective. Hopefully 
the result can help others, teachers and parents, to strengthen pupils’ desire and ability 
to learn.  

Students’ emotions about mathematics are important for learning and mathematics can 
cause joy as well as anxiety. The students who are positive often need stimulation and 
challenge, but are usually not a problem for the adults. The negative emotions, 
especially fear, is something that adults should take into account and try to develop for 
the better. Anxiety can be described as "a lack of well-being". It can cause panic, 
paralysis and mental disorganization when students are required to solve math tasks. 
Math anxiety can also be defined as a combination of stress before the test, low self-
esteem, fear of failure and negative attitudes towards learning mathematics. Symptoms 
can include avoidance of formal mathematics instruction, poor test results and that 
instructions will not have the expected effect. 

There is a phenomenological approach of the study. Phenomenology studies how the 
consciousness creates meaning. The focal point is trying to learn about the students’ 
experience of their 'Being-in-the-World'. How do students view school mathematics, 
and why? What can create desire for learning mathematics? What can create uneasiness 
in learning mathematics?  

In order to get a better view of this complex area four different data sources are used. 
Eight pupils are interviewed individually. 19 students participated in focus group 
interviews. 134 students, ages 11-13, answered questions in a web survey. One class 
observation was also made. The result was formed into three important factors, 
Student’s own view of capacity and attitude to mathematics, Importance of relations to 
others (teachers, class mates, parents) and Content and working forms. Three different 
themes came into focus – Understanding,  
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Working atmosphere and Safety. The four main areas of importance, as seen in this 
study, are Interaction student-teacher, Understanding and feeling of success, Good 
atmosphere in the classroom and Awareness about the use of mathematics. 

The results show areas of importance for pupils who are feeling math anxiety. They are 
less aware of how mathematics can be of use for them also outside school and the 
importance of mathematics in their future lives. They need a much stronger support 
from adults, teachers and parents, in their math studies, than pupils without anxiety. The 
classroom environment can also cause problems, if students do not feel safe or feel 
stressed or disturbed by other pupils or teachers. 

There are also a few differences between the girls’ and the boys’ experiences, where 
girls seem to reflect more about their uneasiness when it comes to mathematics, 
sometimes caused by the boys. What can teachers learn from this study? In short: 
motivate, teach and let the pupils talk. 
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Inledning 
Som lärare har jag ett långt förflutet inom skolan, drygt 30 år. De flesta år har jag 
arbetat som klasslärare för årskurs 4-6, men jag har också undervisat i matematik och 
No på högstadiet och i flera ämnen i årskurs 3. De senaste åren har jag fått mer 
erfarenhet av att arbeta med barn som inte har matematik som sitt favoritämne och jag 
möter då många elever som känner sig osäkra, har en viss rädsla, olustkänsla eller 
rentav ovilja inför matematik i skolan. Hur uppkommer detta och vad kan jag som lärare 
göra för att underlätta inlärning samt skapa lust och trygghet i 
matematikundervisningen? 

Att svenska elevers kunskapsutveckling inom matematik och naturvetenskap har 
diskuterats och kritiserats under många år av olika företrädare är säkert väl känt. Många 
rapporter har skrivits om detta och resultat har jämförts länder emellan, till exempel i 
PISA och TIMSS. Vad kan göras för att förbättra de svenska elevernas resultat? Elevers 
prestationer i matematik är ett komplicerat samspel av stoff, elevens personlighet samt 
omgivningen, menar Engström & Magne (2003, ref. i Engström 2003). Matematik är 
för många en extra svår nöt att knäcka i skolan. Både min egen erfarenhet och mycket 
av vad jag läst pekar på det, bland annat hos Samuelsson (2007). Varför är just 
matematik i så hög grad kopplat till självkänsla och självförtroende? Varför intar ämnet 
matematik en särställning i vissa undersökningar kring vad det är som påverkar elevers 
lust att lära? Varför kan det, för en elev som känner osäkerhet i matematik, vara bättre 
med en lärare som tycker om att undervisa än en som har god utbildning? (Rapport 221, 
Skolverket, 2003). Med denna studie hoppas jag kunna bidra med mer kunskap om 
området, utifrån elevernas egen horisont, så att elevers lust och förmåga att lära kan öka. 
Att försöka förstå eleverna bättre är drivkraften i studien kring elevers lust och olust i 
skolmatematiken.  

Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först 
finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv 
när hon tror, att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag 
visserligen förstå mer, än vad hon gör, men först och främst förstå vad hon 
förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte, att jag kan och vet mer. Vill jag 
ändå visa, hur mycket jag kan, beror det på att jag är fåfäng och högmodig och 
egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta 
hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därför måste 
jag förstå,  att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. 
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon. 

                   (Till Eftertanke, dikt av Sören Kirkegaard, 1813-1855) 

Metaforer, berättelser, bilder och dikter hjälper mig ofta, mer än siffervärden, att minnas 
väsentligheter. Den danske filosofen Sören Kirkegaards text beskriver väl det som gjort 
att jag valt en fenomenologisk forskningsansats. Jag vill bli bättre på att förstå för att 
kunna hjälpa mina elever på ett bättre sätt. Förhoppningsvis kan resultatet även öka 
förståelse hos andra, om elevers tankar om lust och olust i skolmatematiken. 

Efter denna inledning följer syfte, frågeställningar och en presentation av några 
perspektiv på lärande. Därefter presenteras metod och genomförande. Resultatet består 
till stor del av elevernas utsagor, vilka presenteras utifrån olika utgångspunkter. Därefter 
följer en diskussion om resultat och metod. I bilagorna finns en del underlag och data 
från undersökningen, som kan hjälpa den läsare som önskar en mer detaljerad bild av 
förutsättningar och genomförandet av studien.  
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Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar att elever känner lust eller 
olust i samband med skolmatematiken. 

Frågeställningar 

Hur erfar1 eleverna skolmatematik?2 

Vad kan skapa lust när det gäller att lära matematik? 

Vad kan skapa olust när det gäller att lära matematik? 

 

 

Perspektiv på lärande 
I detta kapitel försöker jag beskriva några olika perspektiv på lärande som hör samman 
med mina frågeställningar och min forskningsansats. Först presenteras resultat av 
forskning och utvärdering kring elevers lust och olust i samband med matematikämnet. 
Därefter följer utdrag ur skolans styrdokument om matematik samt gjorda utvärderingar 
av hur målen nås. Den sista delen av kapitlet ägnas åt att presentera forskningsansatsen 
och hur den förhåller sig till andra typer av forskning. 

Elevers erfarande av lust och olust i skol-
matematik 

Lust att lära 
I Skolverkets rapport, ”Lusten att lära – med fokus på matematik”, finns ett för min 
studie intressant resonemang om begreppet ”lust”: 

Att på något entydigt sätt definiera ett begrepp som elevers ”lust att lära” låter 
sig inte enkelt göras. De ansvariga utbildningsinspektörerna har försökt fånga 
begreppet ”lust” via forskning och beprövad erfarenhet. När barn, ungdomar 
och vuxna har blivit ombedda att beskriva ett tillfälle då de verkligen känt lust 
att lära, har många berättat om tillfällen då både kropp och själ har engagerats. 
Andra har talat om aha-upplevelser, då de har förstått ett samband eller 
äntligen begripit ett matematikproblem. Gemensamt för alla är att de både har 
känt och tänkt. Lusten beskrivs som en nästan sinnlig glädje som involverar 
hela individens utveckling, både emotionellt, intellektuellt och socialt. Elever i 
alla skolår framhåller praktiska och estetiska ämnen så snart det handlar om 
lust i lärandet. I upplevelsen av lust finns nyfikenhet parad med fantasi, 

                                                 
1 Begreppet förklaras mer på sidan 10, i stycket benämnt Mening. 
2 Begreppet förklaras mer på sidan 8. 
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upptäckariver och glädje. Den kan vara en individuell upplevelse men också 
handla om ”den kollektiva flygtur” man kan få vara med om i ett klassrum när 
allt stämmer och individerna i gruppen skapar kunskap tillsammans. Det 
sistnämnda perspektivet står dock mer sällan i centrum för den dagsaktuella 
diskussionen. Forskare talar om ”flow”, ett tillstånd då man blir absorberad av 
det man gör. Man presterar sitt allra bästa utan att tänka på om man lyckas eller 
misslyckas och utan att snegla på yttre belöningar. En studie visar att elever 
som uppnår flow när de studerar klarar sig bättre i skolan oavsett vad 
eventuella psykologiska test säger om deras förutsättningar (2003, s. 8) 

Skolverkets inspektörer kom till slutsatsen att positiva lärmiljöer för matematik 
kännetecknas av både känsla och tanke, fantasi, upptäckarglädje, engagemang och 
aktivt deltagande av både lärare och elever. Denna miljö kan finnas både inom 
”traditionell” undervisning och i en mer processinriktad och flexibel 
undervisningsmiljö. Yttre organisationsförändringar leder inte heller automatiskt till 
utvecklande lärmiljöer för kunskapsmässigt och personligt växande. Det väsentligaste 
sägs vara: ”Ett fruktbart samspel mellan engagerade och kunniga lärare och deras elever 
leder till att innehållet upplevs relevant och begripligt, upplevelser av att lyckas, känslan 
av ett personligt växande och ökad självtillit... Olika elever/elevgrupper behöver olika 
innehåll, materiel och arbetsmetoder för att nå målen i olika ämnen/ämnesområden, 
inklusive matematik.”     (Rapport 221, 2003, 
s. 24) 

De faktorer som främjade lust att lära var, enligt rapporten: 

 Att känna att man kan och förstår, att man lyckas och att man lär sig. 

 Tilltron till den egna förmågan att lära. 

 Innehållet i skolarbetet i stort och i matematik upplevs som relevant och 
begripligt. 

 Variation, flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen är viktigt. 

 Kommunikation mot bakgrund av elevernas tankar. 

 Eleverna får möjlighet att påverka sina studier, både innehåll och 
redovisningsformer. 

 Varierad återkoppling och att få användning av sina kunskaper. 

 God arbetsmiljö som innebär tid, arbetsro och gott socialt klimat för vuxna och 
elever. 

  Lärarens engagemang och förmåga att motivera, inspirera och kunna förmedla 
att kunskap är en glädje. Eleverna önskar lärare som har tilltro till elevernas 
förmåga att lära, har kunskaper i ämnet, som är lyhörda för vad eleverna har 
svårt att förstå och som kan förklara bra. Lärare som förmedlar lust att lära, 
förmår anknyta till verkligheten, engagerar elever i utmanande samtal och visar 
hur kunskapen används. De talar med eleverna och inte till dem. 

Olust att lära 
Att känslor, som elever har i samband med matematik, är viktiga för inlärning är 
mycket väl styrkt, till exempel av Wigfield och Meece (1990, ref. i Samuelsson 2007). 
Matematik kan ge positiva (intresse och glädje), neutrala (överraskning) eller negativa 
känslor (ilska, rädsla, uttråkning, skuld, skam, avsky och sorg (Lazarus, 1991, ref. i 
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Samuelsson 2007). De elever som är positiva behöver ofta stimulans och utmaning men 
är i regel inget problem för läraren.  

De negativa känslorna, speciellt ängslan, är något som läraren måste ta hänsyn till och 
försöka förändra till något positivt. Ängslan kan beskrivas som “brist på 
välbefinnande”. Det kan handla om panik, vanmakt, förlamning och mental 
desorientering som kan uppstå när eleven avkrävs att lösa matematikuppgifter. 
Matematikängslan kan också definieras som en kombination av stress inför prov, låg 
självkänsla, rädsla för misslyckande och negativ inställning till lärande i matematik. 
Symptom som då kan visa sig är undvikande av formella matematikinstruktioner, svaga 
provresultat och att instruktioner inte får förväntad effekt. 

Vad kan orsaka olust/ängslan inför arbete med matematik? I Samuelssons artikel nämns 
arbetssätt och lärandegemenskap, läraren som auktoritet och matematik som abstrakt 
konstruktion som några sådana faktorer.  

En grundläggande orsak kan vara arbetssättet i klassrummet. I Sverige innebär det ofta 
en kort genomgång av läraren som eleven ska memorera och sedan öva på. Då ligger 
fokus på att producera rätt svar snarare än att utveckla kommunikation och 
argumentation. Många behöver lärarens bekräftelse, boken drillar och facit ger rätt svar. 
Liten bekräftelse eller få rätta svar kan då orsaka ängslan. Överbetoning av rätt/fel i 
undervisningen förstärker stressen. Framgångsrika lärare använder sig av frågor som 
visar på och utmanar barnens tänkande och resonemang, avvaktar med att berätta allting 
uppmuntrar till att eleverna beskriver eget tänkande och idéer, uppmuntrar till att lyssna 
och lära av andra, lyssnar uppmärksamt på sina elever samt bygger på deras begrepp 
och strategier. 

Enligt Samuelsson uppstår ängslan ofta under fjärde skolåret, till exempel i samband 
med svårigheter i materialet eller att eleven uppfattar lärarens beteende som fientligt, 
okänsligt eller försummande. Läraren kan till exempel uppfattas som arg, ha orealistiska 
förväntningar, skämma ut eleven inför klassen, vara okänslig eller försumma elevens 
behov. Att tvingas fram till tavlan och utföra något eleven är osäker på kan orsaka 
ängslan liksom att inte våga fråga om något eleven inte förstått. Skamkänslor kan 
utvecklas om eleven ofta svarar fel så att han/hon riskerar att uppfattas som mindre 
intelligent av sina kamrater. 

Ofta kan intresset minska för matematik i 10-12-årsåldern. (SOU, 2004:97). Då börjar 
matematiken bli mer abstrakt och skild från verkligheten. Den kan uppfattas som ett 
jonglerande med siffror som saknar betydelse för eleven, till exempel att x kan stå för 
ett numeriskt värde. Oförsiktighet med introduktion av nya kursmoment kan orsaka 
ängslan och det är av största vikt att läraren känner till elevens kompetens samt vilken 
kompetens som behövs innan momentet presenteras. 

Samuelsson (2007) menar att matematisk kompetens sällan sätts i relation till emotioner 
när den diskuteras. Idag finns dock ett erkännande för att emotionerna har större 
påverkan på elevens förmåga än vad kognitiva faktorer har. Känslor för matematik kan 
vara både ett villkor för och ett resultat av undervisning. En elev som får lyckas med att 
lösa en uppgift växer i självförtroende, vilket i sin tur kan vara ett villkor för 
fortsättningen. Lärarens uppmärksamhet på arbetssätt, lärandegemenskap, auktoritet och 
abstraktion kan vara avgörande. 
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Skolmatematik 
Matematik finns på olika sätt i vår vardag och i våra liv, ibland kallad 
vardagsmatematik. I min undersökning vill jag fokusera på den matematik som är 
kopplad till vad som sker i skolan, i undervisning, under lektioner och i samband med 
hemuppgifter. Det är vad jag i denna uppsats kallar skolmatematik. Den senare bygger i 
stora delar på matematiska begrepp och symboler som ibland skiljer sig från vardagliga 
betydelser (till exempel volym, dela, förkorta, avrunda). Mycket av arbetet handlar om 
att lösa olika givna uppgifter som presenteras i böcker eller av läraren. Eleven arbetar 
oftast enskilt eller i grupp med att utföra beräkningar med hjälp av penna och papper. 

 

Vad är målet med skolmatematiken? 

Nedan följer några utdrag ur läroplan (Lpo 94) och kursplaner som gäller för tiden då 
undersökningen görs. Från och med läsåret 2011-2012 gäller de inte längre men 
studiens resultat har troligen en giltighet även efter att nya planer införts. Urvalen 
handlar om kunskaper men också om att matematiken skall skapa intresse och att eleven 
skall kunna kommunicera med hjälp av matematik och få använda sin kreativitet inom 
ämnet. Motiven till varför skolämnet är viktigt finns också uttryckt på olika sätt. 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i 
matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 
valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av 
information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. 
Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt 
utbildning och ett livslångt lärande.  

Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven 
insikt i ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. 
Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och 
möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. 
Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska 
mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje 
som ligger i att kunna förstå och lösa problem. 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet 
sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.  

Mål att sträva mot - utdrag 
Skolan skall i sin undervisning i matematik 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, 
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– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra 
slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och 
argumentera för sitt tänkande, 

– utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter.” 

Ämnets karaktär och uppbyggnad - utdrag 
Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att 
man behöver använda matematikens uttrycksformer. 

... 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder 
och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt 
stöd som elever i behov av särskilda utmaningar. 

Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar 
erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt 
matematiska kunnande. 

(ur Kursplan – Matematik, Lpo 94, 1994) 

 

Hur nås målen med skolmatematik i Sverige? 

Många i Sverige, både lärare och forskare, funderar på hur eleverna ska nå högre 
måluppfyllelse. Uppföljningar görs regelbundet, bland annat genom nedan refererade 
undersökningar. 

Kunskapsutveckling utifrån PISA 2006 och TIMSS 2007 

2009 gjordes den senaste PISA-undersökningen. Där ingår läsförståelse, naturvetenskap 
och matematik. Den senaste tillgängliga rapporten är dock från undersökningen 2006. 
När det gäller matematik visar den att 32 % av de 15-åriga eleverna klarar uppgifterna i 
ett genomsnittligt OECD-land på nivå 4 och högre. I Sverige är andelen 33% men i till 
exempel Finland, Sydkorea, Taiwan och Hongkong-Kina klarar mer än 50 % detta. I 
OECD klarar 75% minst nivå 2. Där ligger Sverige på 82 %. Medelvärdet i Sverige är 
502 poäng, jämfört med hela OECD:s 498 poäng. Finland ligger här i topp med 548 
poäng men Norge har 490. Resultatet är i stort sett lika med undersökningen 2003, för 
Sverige, även om medelvärdet är något lägre och ungefär samma som för OECD. Dock 
låg värdena både 2000 och 2003 signifikant över OECD-genomsnittet. 

När man jämför olika grupper inom Sverige så har de högpresterande signifikant 
presterat sämre medan de lågpresterande ligger ungefär lika som tidigare. Inga 
signifikanta skillnader finns emellan flickor och pojkar. Däremot ökar skillnaderna 
mellan olika skolor. Skolstarten sker i de flesta länder tidigare än i Sverige vilket 
innebär att eleverna där haft ett extra år i skolan. Finland har dock också skolstart vid 7 
år. 

I TIMSS-undersökningen 2007 konstateras att svenska elever i årskurs 4 har sina största 
problem när det gäller Number och Geometric shapes and measures och i årskurs 8 
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ligger problemen inom Algebra och Geometry. När det gäller Number/talförståelse, 
bedöms 25 % av fyrorna ha för låg förståelse. För alla räknesätt finns det största 
problemet i att förstå vad som efterfrågas i uppgiften. Läsförståelse är här av stor vikt. 
Inom subtraktion behöver också växling/trading förbättras. Inom multiplikation ökade 
problemen med själva uträkningen och de blev än större när det gällde division. Mindre 
än 50 % av eleverna lyckades med enkel division. Proportionalitet är ett svårt begrepp 
som behöver mer fokus. Inom geometri finns den största utmaningen när det gäller 
beräkning av omkrets och area. Begreppen förväxlas och blandas med varandra. 
Ungefär 65 % av eleverna kunde rita en rektangel där två sidor var givna. Ungefär 25 % 
lyckades lösa uppgiften att förstå hur papper kunde vikas till tredimensionella figurer. 
75 % av eleverna kunde göra en spegelbild av en figur utifrån en linje men mindre än 
hälften förstod begreppet symmetri. Rapporten pekar tydligt ut att läraren bör ha en mer 
aktiv roll i klassrummet. “Teacher instruction and guidance is fundamental.” 
“Independant work does not give this required and vital feed back.” 

En som haft anledning att fundera över undersökningsresultaten är universitetslektor 
Per-Olof Bentley, vetenskaplig ledare för en studie av den matematiska delen i TIMSS. 
Hans forskningsgrupp har djupintervjuat 300 elever i årskurserna 1-4 och 7 samt gått 
igenom 10 000-tals elevlösningar i TIMSS-materialet. Där analyserades elevernas 
resultat och hur de använt begrepp och beräkningsprocedurer.  

Slutsatsen i Bentleys (2007) studie är att det inte primärt handlar om beräkningsfel. 
Snarare handlar det om att lära sig i vilka sammanhang olika beräkningsprocedurer ska 
användas. Eleverna behöver även utveckla sin uppfattning om ett visst begrepp samt 
lära sig inkodning - att förstå vilka lösningar som används i vilka sammanhang. Lärarna 
måste prata matematik med eleverna för att upptäcka vad de inte förstår och prata om 
beräkningsprocedurer så att inte enskilda elever blir utlämnade åt sig själva. Det är 
viktigt att eleverna får bekräftelse på att de förstått ett begrepp på rätt sätt, hävdar 
Bentley. 

 

Vetenskapsteori – bakgrund och val av 
forskningsansats 

I ett ganska tidigt skede kände jag att fenomenologin3, som vill få fram ”hur något 
framstår för någon”, kunde passa mina forskningsfrågor. Jag fick dock anledning att 

                                                 
3 Fenomenologin som den har utvecklats idag utgår främst från Husserl. Ett flertal av hans idéer har 
plockats upp, och fenomenologin är idag spretig; det finns realistiska, konstitutiva, existentialistiska och 
hermeneutiska fenomenologer. Gemensamt för dem är (1) antireduktionismen, eller om man så vill 
antinaturalismen. De (2) motsätter sig spekulativt tänkande och upptagenhet vid språket. Det är alltså till 
tingen själva de vill gå. De är också intresserade av (3) processen, riktadheten i medvetandet; vi är 
medvetande om något. Och de är (4) deskriptiva.  

Exempel på olika filosofer som har tillämpat och fördjupat den fenomenologiska metoden: 

existentialistiska: Simone de Beauvoir (kön), Martin Heidegger (varat och det varande), Emmanuel 
Levinas (etiken efter den andre), Maurice Merleau-Ponty (den levda kroppen), Jean-Paul Sartre (frihet 
och val) 

hermeneutiska: Hans-Georg Gadamer (subjektivitet i tolkning), Paul Ricœur (bl.a. hermeneutik) 

(wikipedia 2010-06-12) 
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ompröva detta under studiens gång. Mina kunskaper inom området var inte särskilt 
utvecklade. Det jag kände till om vad som kan inverka på elevers känslor och tankar 
samt vad som skapar lust och olust fanns mest inom psykologi, socialpsykologi, 
gruppsykologi och givetvis inom pedagogiken. De kunskaperna var, tillsammans med 
ansatsen ”fenomenologisk livsvärld”, inte så användbara så jag fick göra många 
tankevändor innan jag fick tag i hur jag kunde använda mig av fenomenologisk teori för 
att försöka förstå det jag ville kunna förstå. För att dra nytta av intresse och nyfikenhet 
och använda det som drivkraft under färden, behöver området jag vill veta mer om 
beröra mig och kännas viktigt. Vad tillför fenomenologin i det här sammanhanget? 

Många forskningsresultat gäller avgränsade områden (av nödvändighet) och belyses 
utifrån en bestämd teoretisk utgångspunkt (för att bli tydlig och möjlig att redogöra för). 
Hur skulle jag själv nu kombinera min vilja att förstå något komplext, få fördjupade 
kunskaper om ett område jag funderat mycket på, göra detta så att läsaren av arbetet 
berörs och på detta vis bidra till att också andra bättre kan förstå och dra nytta av mitt 
arbete? Många andra forskar ju också och utreder hur de står till med skolmatematiken, 
inte minst kring lust och olust. I ett läge när jag undrade om min studie var ”överflödig” 
ombads jag av min handledare att se över de arbeten som gjorts på senare år inom mitt 
tänkta område. Jag använde mig i april 2010 av sökmotorn Google Scholar och sökte på 
”lust olust matematik”. Över 2000 uppsatser och liknande fanns om lust och matematik. 
Knappt 200 fanns inom olust och matematik och 130 texter dök upp i sökningen av alla 
tre begreppen samtidigt.  I det läget började jag ladda ned och skumma texterna och 
fann att de flesta utgjordes av examensarbeten inom pedagogik. Ofta intervjuades 
vuxna, eventuellt kompletterad med någon skriftlig enkät till elever. Jag snävande då in 
min sökning mot livsvärld och fenomenologi och fann endast 16 stycken. Ingen av 
dessa verkade handla om elevers livsvärld inom mina tänkta åldrar. I det läget fick jag 
förnyade krafter att fortsätta mitt arbete. Kanske kan jag bidra med något. 

Jag har en bakgrund inom naturvetenskapen och har under hela livet pendlat mellan det 
naturvetenskapliga tänkandet och det humanistiska, språkliga och filosofiska området. 
Denna ständiga ambivalens mellan olika riktningar kan vara både besvärande och 
givande. Att försöka förstå andras tankar i en komplex och föränderlig värld är inte lätt 
med naturvetenskapliga eller statistiska mätverktyg. Inom pedagogiken uppfattar jag 
signaler om att det nästan är tvivelaktigt att använda sig av kvantitativa data om man 
vill forska inom det ”kvalitativa” fältet. Jag menar att det är möjligt och kanske till och 
med bra att kombinera olika sätt att få fram data. Detta gäller så länge syfte och 
frågeställningar är desamma och de olika sätten går att kombinera utan att de skymmer 
sikten för varandra.  

Att kategorisera mitt arbete utifrån termerna kvalitativ/kvantitativ4 avstår jag ifrån. Jag 
försöker använda mig av de datainsamlingsmetoder jag finner lämpliga för att belysa 
den fråga jag är intresserad av. Min utgångspunkt är att metodiskt söka mig fram både 

                                                 
4 Qua’litas (latin; kvalitet) handlar alltså om egenskaper, beskaffenhet hos något. Men detta något avser 
fenomen man söker kunskap om.  

Qua’ntitas (latin; kvantitet) syftar också på egenskaper, egenskaper i form av exempelvis mängd, antal 
och storlek. Man talar ibland om dessa som primära egenskaper, egenskaper som tingen har oberoende av 
vår uppfattning om dem, till skillnad från sekundära egenskaper (t ex färg, lukt, smak) som fenomen inte 
besitter i sig själva utan som uppstår i och med att vi uppfattar något. Men igen, det handlar om 
egenskaper hos det fenomen man söker kunskap om. (Åsberg, 2001) 
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genom data via en bredare kartläggning och gå på djupet genom att analysera kvalitativa 
data. 

Att försöka förstå hur barn och unga känner och tänker handlar om att försöka förstå 
deras perspektiv. Kan man någonsin förstå någon annans perspektiv och hur kan en 
vuxen förstå en ung människas perspektiv? Den vuxnes kunskap och erfarenhetsvärld 
går aldrig att bortse ifrån när det gäller tolkningen av vad den unga människan säger och 
gör. Det viktiga blir istället att man är medveten om sin egen roll i arbetet, samt 
beskriver och förhåller sig kritisk till den. 

Fenomenologi som utgångspunkt 

Min utgångspunkt i detta arbete finner jag sålunda i fenomenologin. Först när jag som 
lärare någorlunda känner och förstår mina elevers tankar, styrkor, rädslor och 
inspirationskällor kan jag hjälpa dem vidare i sitt lärande. Fenomenologin intresserar sig 
för fenomen, hur något visar sig eller framstår för någon. Den hjälper oss att ifrågasätta 
våra invanda tankesätt. Edmund Husserl är här en modern företrädare. Han tog strid mot 
det traditionella, naturvetenskapliga förhållningssättet till forskning och kunskap och 
ville gå tillbaka till människans livsvärld, dvs. världen så som den framträder och erfars 
av människan. Den av subjektet upplevda världen – inte den ”reella världen” – är det 
väsentliga att försöka fånga in. Fenomenologer är ofta intresserade av hur människan är 
och formas i konkreta situationer och sammanhang. Fenomenologin är induktiv (utgår 
från erfarenheter), lägger stor vikt vid vardagslivets upplevelser, visar öppenhet och 
följsamhet för det studerade fenomenet och tar inte för givet utan försöker urskilja 
mönster, systematiserar det som blir synligt samt gör det gripbart och möjligt att 
beskriva med olika begrepp 

Enligt Bengtsson (1999) är begreppet fenomenologi inte enhetligt utan förekommer i 
flera varianter inom den fenomenologiska rörelsen. I linje med hans syn på 
fenomenologi används i min studie en livsvärldsfenomenologisk ansats. Bengtsson 
anser ändå att det finns något gemensamt som till exempel att vi skall ”gå tillbaka till 
sakerna själva” (s. 10). Där finns, enligt Bengtsson, en tydlig udd riktad mot alla –ismer 
som ofta generaliserar. ”Det finns också en misstänksamhet mot färdiga metoder som 
anger regler för hur man skall kunna nå sakerna” (s. 11). För min studie betyder det att 
jag inte är låst till ett specifikt sätt att erhålla data utan kan och ska förhålla mig öppen. 
Vändning mot sakerna och följsamhet mot sakerna är två väsentliga begrepp som är 
gemensamma inom den fenomenologiska rörelsen, enligt Bengtsson. Vilka sakerna är 
och hur kunskap om dem kan sökas kan kanske uppfattas att vara realistiskt, dvs. 
objektivistiskt eller positivistiskt, men skillnaden ligger i att det aldrig gäller sakerna 
själva utan hur saken uppfattas av någon, av ett subjekt. Ordet fenomen stammar från 
grekiskan, där det betyder det som visar sig. Det är väsentligt att det inte finns något 
som visar sig utan att det finns någon som det visar sig för. Det är ett ömsesidigt 
beroende mellan objekt och subjekt. ”de saker som avses i fenomenologin är sakerna 
som fenomen, dvs. så som de visar sig för någon”. (Bengtsson, 1999, s. 11). 

Bengtsson tar upp exemplet ”en ilsken hund” för att åskådliggöra begreppen objekt och 
subjekt. Betraktar man bara vad en ilsken hund är finns det ingen skillnad mellan 
varseblivning och en föreställning. Men om man faktiskt upplever en ilsken hund eller 
om man föreställer sig den innebär det ofta en stor skillnad. Den skillnaden får också 
stora konsekvenser för hur vi reagerar. I det här fallet är det subjektet som blir rädd om 
sin egen existens. 
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Hermeneutik5 och fenomenologi har också beröringsytor. Bengtsson menar att: 

”om fenomenologin fortfarande vill vara trogen företeelserna, räcker det därför 
inte att bara betrakta sakerna och beskriva dem. Betraktandet har snarare 
förståelsens struktur, den hermeneutiska cirkelns6 struktur, och av den 
anledningen måste sakerna tolkas” (1999, s. 15). ”Hermeneutiken eftersträvar 
därför som metod att göra sakerna full rättvisa, men detta kan endast ske på 
radikalt nya villkor” (a.a.). 

Centralt inom fenomenologin, liksom i denna studie, är begreppet livsvärld. Begreppet 
livsvärld användes troligen först 1912 av Georg Simmel, men det fick då ingen 
systematisk användning. Det liknar mer Schütz teori om andliga världar. Andra 
beteckningar för liknande företeelser (refererade i Bengtsson, 1999, s. 10) är hos 
Heidegger ”vara-i-världen” (1927), Merleau-Ponty ”vara-till-världen” (1945) och 
Schütz ”vardagsvärld” (1962, 1979, 1984 och 1991). Husserl hävdade att vetenskaperna 
genom sin objektivism förlorade sin betydelse för människors liv. Rena 
faktavetenskaper gjorde världen främmande för både människan och vetenskapen. 
Husserl menade att världen alltid upplevs i förhållande till ett subjekt. ”Livsvärlden är 
den värld som vi alltid redan lever i tillsammans med andra människor och som vi kan 
stå i kommunikativt förhållande till”, ”subjekt har också psykiska egenskaper och de är 
inte identiska med fysiska egenskaper, Känslor av olika slag är inte detsamma som 
svängningar i adrenalinhalten och tänkande kan inte reduceras till inget annat än 
cerebrala processer” (Bengtsson, 1999, s. 18). 

Åtminstone två grundläggande villkor behöver vara uppfyllda för att det ska gå att 
bedriva empirisk livsvärldsforskning. Dels att livsvärlden kan göras till 
undersökningsobjekt och dels att livsvärldsfenomenologin inte förblir filosofi 
(Bengtsson, 1999, s. 26). Habermas menar att det inte går att beforska livsvärlden, men 
Bengtsson och andra menar att det går utmärkt att utforska både sin egen och andras 
livsvärld, under förutsättning att vi är medvetna om att vi aldrig kan undkomma att vi 
själva är en del av den.  

Några centrala begrepp inom livsvärlds-
fenomenologin 

I följande avsnitt redogör jag för mina ontologiska utgångspunkter. Det betyder att jag 
med hjälp av några centrala begrepp beskriver hur jag förstår och uppfattar 
verkligheten, dvs. teoretiska antaganden för min studie (se även s. 19). 

Livsvärld 
Inom skol- och vårdforskning, båda komplexa och sammansatta verksamheter, är det 
viktigt att förstå att det man forskar om (fenomenet) är insatt i ett sammanhang. Det 
finns flera inblandade aktörer och alla bär de en historia.  

                                                 
5 läran om tolkning och förståelse av diskurser/sätt att tala eller skriva 
6 ”att tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan individens förförståelse och möten med nya 
erfarenheter och idéer, vilket leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i kommande 
tolkningsansatser” (Wikipedia, 2010-03-27) 

”det ömsesidiga beroendet mellan sakerna och en världsligt betingad förståelse” (Bengtsson, 1999, s. 15) 
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Livsvärlden är den grund vi människor har för vår kunskap, rationalitet och 
handlingar; med andra ord utgör den basen för vår existens (Husserl, 1992; 
Merleau-Ponty, 2002). Livsvärlden är den verklighet vi lever våra liv i och 
genom. Den är på ett självklart sätt given för oss i erfarenhet och handling utan 
att vi funderar på om den finns eller inte (Husserl, 1995). Livsvärlden är vår 
levda och subjektiva verklighet och den är sammansatt och mångfasetterad. 
Genom att den är utgångspunkt för all erfarenhet kan den inte överskridas. 
(Svanström, 2009, s. 29) 

Livsvärlden är gemensam med andra men en individuell upplevelse. Den finns före alla 
teorier och reflektioner och därmed också en förutsättning och utgångspunkt både för 
det vardagliga livet och för vetenskapen. Livsvärldsperspektivet består av vårt levda 
sammanhang där exempelvis alla fysiska objekt och människor ingår, men även av våra 
relationer till dem. Allt det vi erfar visar sig i olika fenomen, där fenomenet är det som 
visar sig i relation till objekten. Objekten kan då vara en lärobok, ett klassrum, 
klasskamrater, lärare, föräldrar eller relationen till något av de nämnda. Livsvärlden tas 
för given, den problematiseras inte och vi räknar med att den finns där även efter en 
natts sömn. Som vanligt riktar vi oss då mot den som vi brukar. Svanström (2009) utgår 
i sitt arbete om livsvärlden huvudsakligen från Husserl, Bengtsson och Dahlberg. Inom 
vårdsektorn knyts också mycket av forskningen till den upplevda kroppen, där Merleau-
Ponty har mycket att bidra med. Kroppsuppfattning och uppfattning om den egna 
förmågan har också för många elever stor betydelse. Det är med och genom kroppen 
som vi lever och den är en del av livsvärlden. Den är alltid med oss och vi uppfattar 
omgivningen och oss själva genom den. 

Förutsättningen för att förstå någon annan är att interagera med henne och delta i hennes 
värld. Kommunikation är då givetvis ord, men också gester, tonfall, ansiktsuttryck och 
handlingar. Det går inte att känna en total inlevelse eller att känna som den andre utan 
snarare att ”försöka greppa den andres varande i världen” (Johansson, 2004, s. 258). Då 
vi inte kan kliva ur vår egen kropp eller vår egen tanke- och känslovärld kan vi heller 
aldrig helt förstå den andre. Kunskapen blir säkert mångsidig, men aldrig fullständig. 
Den blir troligen både tvetydig och komplex, liksom själva livsvärlden. 

Mening 
Fenomenologi7 kan ses som en metod för att försöka förstå mening – att utveckla ett 
filosofiskt seende, hur? är viktigare än vad?. ”Människan är en tolkande och 
meningssökande varelse. Fenomenologin studerar medvetandets meningsskapande. 
Medvetande ska då tolkas i vid mening och inkluderar till exempel kroppsmedvetande 
och det som finns implicit/indirekt givet i den (medvetna) upplevelsen. Merleau-Ponty 
menar att vi ”är dömda till mening”. ”Vi är alltid i en meningsfull verklighet, då världen 
är meningsfull i relation till oss. (Käll, 2010). Mening finns inte i världen på samma sätt 
som människor och ting. Mening finns i erfarenheten av världen (Eriksson, 2010). 

                                                 
7 Gunnar Karlsson (professor i pedagogik, ref. Orlenius, 2004) gör vissa skillnader mellan 
fenomenologisk och traditionell (positivistisk) psykologisk forskning där den fenomenologiska redovisar 
data i form av text, betonar vad och hur mer än varför, fokuserar på att innebörd och fakta kan ha olika 
betydelser för olika personer, öppet sökande med hjälp av data och erfarenheter för att försöka upptäcka 
och förstå, inifrånperspektiv med hjälp av reflektion, söker djupare förståelse och ser medvetandet som 
genuint meningsskapande (inte bara passivt mottagande av stimuli). 
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Även vardagliga ord som förståelse och erfarenhet kan behöva utredas. Den förståelse 
det handlar om när det gäller till exempel att ”försöka förstå mening” är inte så nära 
besläktat med begreppet begripa. Det senare gäller oftast något som man antingen kan 
förstå eller inte kan förstå. Det kan gälla något som vi förnuftsmässigt begriper/förstår 
efter till exempel en förklaring. Att försöka förstå mening handlar mer om en förståelse, 
en position eller utgångspunkt varifrån man betraktar och förstår världen. Vad är det 
som är betydelsebärande och skapar sammanhang för individen? Denna förståelse är 
inte definitiv utan snarare processinriktad och förutsätter öppenhet. Denna förståelse är 
”stadd i ständig förändring” (Orlenius, 1999, s. 99). Det är en ”inre process av 
meningsskapande karaktär av både kognitiv, intellektuell art men också berör 
emotioner, värderingar och normer, dvs. hela personens vara” (Orlenius, 1999, s. 102). 

Vad gäller erfarenhet så kommer begreppet från det tyska er-fahren, där fahren innebär 
förflyttning och prefixet er- ytterligare förstärker förflyttningen (Orlenius, 1999, s. 106). 
Karaktäristiskt för en erfaren människa är att hon är öppen för nya erfarenheter 
(Gadamer 1997). Erfarenheten kan vara både positiv och negativ. Hos Dewey är den 
riktad både bakåt och framåt, mot tidigare erfarenheter och kommande. Varje ny 
erfarenhet förnyar och fördjupar de tidigare och bereder vägen för kommande. Ett tredje 
begrepp som kan komma till användning är horisont. Enkelt skulle det kunna beskrivas 
som sammanhang. ”För den rörlige förskjuter sig horisonterna” (a.a., s. 152). Vår 
förståelse begränsas av våra erfarenheter men gränserna förskjuts ständigt av nya 
erfarenheter. Horisonterna kan vara tidsliga, rumsliga eller världsliga och skapar en 
bakgrund till det nya vi erfar. Vi kan här tala om både inre horisonter (av individen 
konkret och direkt upplevda) och yttre horisonter (en tolkningsram genom tidigare 
erfarenheter) vilka behöver samverka under till exempel en analys av något. Horisonter 
visar hur vi alltid sätter in nya erfarenheter av något, en lärare eller ett matematikprov, 
mot en bakgrund av tidigare gjorda erfarenheter. Hur har lektionerna varit tidigare? Hur 
brukar vi använda oss av läroböcker i det här ämnet, på denna skola, i vår klass? 

Intersubjektivitet 
Begreppet intersubjektivitet8 finns hos flera fenomenologer och gemensamt för dem är 
att det fokuserar på hur två subjekt förhåller sig till varandra. Kortfattat kan man säga att 
det hos Husserl gäller på vilket sätt eller med vilken mening den andre framträder i/för 
mitt medvetande. Hos Merleau-Ponty beskrivs det mer som mellankroppslighet. ”Jag 
får genom mellankroppsligheten upplevelser av den andre.  Jag kan aldrig vara riktigt 
säker på att jag förstår den andre rätt, jag försöker” (Jensen, 2008, s. 26). 

Merleau-Ponty menar att människan till sin existens är intersubjektiv och född i en 
social värld som vi delar med andra. Relationen mellan subjekt och värld liksom mellan 
subjekt och andra subjekt i världen är oupplöslig. Spontant finns en grundtillit till andra 
och förutsättningen för att förstå andra människor är mötet och interaktionen med dem. 
Vi kommunicerar genom att delta i varandras världar och vi bekräftar och ifrågasätter 
varandra. Detta innebär ett relationistiskt perspektiv där alla är ”intrasslade i relationer 
med andra,  kultur,  historia och samhälle” (Johansson,  2004, s. 254). Det är helt enkelt 
inte möjligt att frigöra sig och bara kliva ur sina relationer med andra. Även om vi 
avstår från kommunikation med varandra innebär det en form av kommunikation. Vi är 
relaterade till och beroende av andra och vårt liv med andra bygger på beroende och 

                                                 
8 intersubjektivitet, egenskapen hos något att vara vetbart eller tillgängligt för flera subjekt. Motsats: 
egenskapen att vara privat. (ne.se) 
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makt.  

Intentionalitet 
Intentionalitet9 är ett grundbegrepp inom fenomenologi som handlar om meningsfullhet. 
”När jag har en erfarenhet så framträder något för mig som någonting” (Sveneus, 2010). 
Det är alltid någon, ett subjekt, ett medvetande (Husserl), en tillvaro (Heidegger), en 
levd kroppslighet (Merleau-Ponty), ett jag som har erfarenheten. Det kan vara en 
lärobok eller en lektion som erfars och den ställs då i relation till vad jag tidigare erfarit 
kring hur läroböcker används eller lektioner utformas. Den nya erfarenheten sätts in i ett 
sammanhang utifrån tidigare erfarenheter.  

Intentionalitet är nära förknippat med både mening och livsvärlden och har att göra med 
hur vi erfar världen eller hur världen visar sig för oss. Människan söker ge allt en 
mening och innebörd. I en situation bildar hon sig en uppfattning om vilken mening och 
innebörd situationen har. Den akten kallas den intentionala (meningsskapande) akten. 
Människor agerar inte utifrån en objektiv verklighet utan från sin förståelse av 
situationens innebörd. Allt vi erfar har en mening och ”intentionaliteten är det sätt på 
vilket vi riktar oss mot världen och medvetet eller omedvetet förstår den.” (Svanström, 
2009, s. 31). Svanström använder också Merleau-Pontys liknelse om ”intentionala 
trådar” som finns mellan oss och världen på ett meningsskapande sätt. De innebär att vi, 
”samtidigt som vi erfar något, också vet vad det är, hur det relaterar till oss liksom hur 
objektet används och till vad. Objekten manar oss, via intentionaliteten till handling och 
rörelse.” De ”förankrar oss också i objekten, rummet, tiden, språket och andra 
människor.” Erfar jag en penna så vet jag hur det känns att använda den och kan också 
göra det. Stöter jag till sängkanten i mörkret så vet jag hur sängen ser ut och hur jag ska 
gå runt den. Stöter jag i mörkret till något okänt stannar jag däremot upp och funderar 
på vad jag stött på och hur jag ska förhålla mig till det.  

Öppenhet 
I en reflekterande livsvärldsforskning präglas arbetet metodiskt av en öppenhet och 
följsamhet inför forskningens fenomen. Forskningsfrågorna riktar fokus på fenomenet 
men närmandet måste ske med känslighet och med en vilja att förstå det. Även om jag 
som forskare har viss förförståelse gäller det att tygla sina eventuella förväntningar och 
inte i förväg bestämma det obestämda. Den förståelse och förförståelse som eventuellt 
finns måste hållas tillbaka för att låta fenomenets innebörd och komplexitet få visa sig 
under forskningsprocessen. Denna öppenhet har varit en utgångspunkt i valet av 
metodisk design av min studie (se vidare i Metoddelen). 

Vad kännetecknar en livsvärldsfenomenologisk 
forskningsansats? 

För att studera världen i sin fulla konkretion, såsom den visar sig för lika konkret 
existerande människor, krävs differentierade och sensitiva metoder, enligt Bengtsson 
(1999, s. 32). Även om forskningsområdet av nödvändighet är begränsat får inte 

                                                 
9 intentionalitet, inom fenomenologin: den egenskap som enligt aktfilosofin utmärker medvetandet, 
nämligen dess "riktadhet". Alla psykiska fenomen, t.ex. stämningar, är inte intentionala. (ne.se) 
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metoderna vara reduktionistiska10. En öppenhet för livsvärldens komplexitet och 
mångfald och människans sammansatthet måste finnas. Därför förespråkar Bengtsson 
metodologisk kreativitet som kan göra ”sakerna som de visar sig” full rättvisa även om 
det ibland innebär konflikt med vetenskapens krav på metod. Forskaren måste välja 
mellan sakerna eller en viss metod. Om man däremot utvecklar metoder utifrån det som 
skall undersökas finns inga motsättningar mellan metod och saker.  

Det finns inga fasta regelverk för vilka insamlings- och bearbetningsmetoder som kan 
användas i livsvärldsgrundad forskning. De får utvecklas utifrån det område som 
undersöks, enligt Bengtsson. De kan gärna vara flera och redan kända bara de försöker 
ge svar på forskningsfrågan och är förenliga med varandra. En livsvärldsansats 
stimulerar till metodologisk kreativitet. Koppling görs mellan fenomenologi och den 
mer tolkande hermeneutiken där intervjuarens och den intervjuades livsvärldar möts och 
forskaren försöker förstå den andres livsvärld. Tillgång till den andres livsvärld kan ges 
genom dialog, kommunikation och interaktion. Endast observation blir därför ofta 
otillräckligt då ett möte oftast fordras för att få tillgång till någon annans livsvärld.  

Att jag går in djupare i vad en fenomenologisk livsvärldsansats är och inte är beror dels 
på att jag vill klargöra detta både för mig själv och läsaren och för att ge en bakgrund till 
varför jag gör de metodval som redogörs för i metodkapitlet. Med en livsvärldsansats är 
det angeläget att livsvärlden inte betraktas enskild utan som en del av ett sammanhang. 
När insamling av data är gjord och bearbetningen börjar ska den till synes outtömliga 
mängden data på något sätt sammanfattas, struktureras och transkriberas. Hur kan detta 
ske och ändå bli trogen den konkreta verkligheten samt följa elementära krav på 
vetenskaplighet? Att göra urval, utifrån forskningsfrågans art, är både önskvärt och 
nödvändigt. Det empiriska materialet bör ”få komma till uttryck på sina egna villkor 
inom ramarna för den fråga som det vill vara ett svar på” (Bengtsson, 1999, s. 43). 

 

Empirisk-holistisk forskningstradition 
 

Ett annat passande begrepp för den kunskapsansats jag valt är empirisk-holistisk men 
många använder det (i mitt tycke) tveksamma begreppet kvalitativ metod för det som 
kan beskrivas i termer av: 

 Ser till helheten (holism) där sammanhanget (kontexten) ofta har betydelse.  
 Ofta intresserad av relationen förflutet - nutid - framtid.  
 Försöker förstå det specifikt mänskliga (komma nära och få del av människors 

tankar eller beteende).  
 Följsamhet mot data (frågor och tolkning kan behöva ändras under arbetets 

gång). 
 Forskaren har en förtroendefull relation till informanterna och är ofta inte lika 

utbytbar. Studerar det specifikt mänskliga. Baserar sig ofta på upplevda 
erfarenheter och människors sätt att ge upplevelserna mening och innebörd.  

 Informanter valda medvetet för att de har kännedom om fenomenet.  
 Använder mångfalden som data. Beskriver essenser, teman, mönster, 

uppfattningar.  

                                                 
10 reduktionism, åsikten att en viss vetenskaplig teori kan översättas till eller härledas från en annan, mer 
fundamental teori (ne.se, 2010-08-13) 
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 Öppenhet inför vad resultatet skall bli. Letar efter återkommande mönster, 
gemensamma drag. Viss överförbarhet finns men inte generaliserbarhet på det 
sätt man har inom studier utgående från empirisk-atomistisk kunskapsansats.  

 Perspektivmedvetenhet (redovisar och diskuterar sin förförståelse) 
 Intern logik (använder rätt analysmetod) 
 God kvalitet på data (genom citat från informanterna som stödjer resultat, analys 

och slutsatser).  
 Legitimitet (genom möjligheten att i uppsatsen kunna följa hur man kom fram 

till slutsatsen).   
 (www.infovoice.se/fou/) 

Att utföra en studie med ett empiriskt-holistiskt perspektiv innebär att dra slutsatser 
utifrån det som blir synligt i verkligheten (induktion) samt att helheten är mer än 
summan av delarna. De ingående delarna finns i och påverkas av sitt sammanhang. 
Schematiskt kan olika forskningstraditioners förhållande till varandra och till olika 
begrepp se ut på följande sätt.  

Empirism

Rationalism

Atomism Holism

Empirisk-atomistisk
(ÓPositivismÓ/
ÓKlassisk medicinsk forskningÓ)

Empirisk-holistisk
(ÓHumanvetenskapÓ/
ÓKvalitativa metoderÓ)

Rationalistisk-atomistisk
(ÓMatematisk hŠrledningÓ/
ÓFysikaliska hŠrledningarÓ)

Rationalistisk-holistisk
(ÓFilosofisk forskningÓ)

 

Figur 1 Två motsatspar på den epistemologiska11 världskartan, (www.infovoice.se/fou/) 

Istället för att enbart förlita mig till en datakälla försöker jag förstå vad som påverkar 
eleverna på olika sätt. På så vis skapas en bredare bild av elevernas erfarenhet av lust 
och olust i skolmatematiken. Jag försöker vara öppen för vad eleverna uttalar och vad 
det kan stå för. 

                                                 
11 Epistemologi: läran om ”episteme” – kunskapens grund och giltighet. 

Empirismen menar att vi kan bara nå ny kunskap genom att observera verkligheten och dra slutsatser från 
dessa observationer. Kallas också induktion. Holismen menar man att helheten är något mer än summan 
av delarna och de flesta sanningar nås inte genom att studera små väl avgränsade delar av verkligheten. 

Rationalismen menar att vi bäst når ny kunskap genom att utifrån logiska antaganden eller sanningar 
resonera oss fram till nya sanningar, något som kallas deduktion. Atomism menar att vi får fram hela 
sanningen genom att studera avgränsade delar av verkligheten. 
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Ontologi12 i empirisk forskning består av filosofiska ställningstaganden om hur 
den verklighet är beskaffad som skall studeras och den kunskap som är möjlig 
att erhålla. Å ena sidan kan dessa ställningstaganden finnas dolda i 
forskningsfrågan och i de teorier och metoder som används. Å andra sidan kan 
ontologi explicitgöras och diskuteras som en bas för undersökningen. 
Explicitgjorda eller inte, är de filosofiska grunderna i en studie avgörande för 
den riktning undersökningen tar och den kunskap som nås om fenomenet i 
fråga. (Johansson, 2004, s. 249) 

Så skriver Eva Johansson i en artikel där hon visar på vilka skilda slutsatser hon och 
Piaget kommer till angående barns moraluppfattning i tidiga år. Piaget menar att han 
försökte anta barnets perspektiv men han utgick från vuxnas antaganden om hur moral 
utvecklades hos människor. Rättvisa, autonomi, logik och plikt mot de vuxnas regler var 
då viktiga begrepp, och Piaget menade att moral inte kunde skönjas hos barn före 8 års 
ålder. Han förutsatte att kognition var ett villkor och att objektiva bedömningar och 
logiskt resonemang var förutsättningar för att utveckla moral. Johansson menar att hon, 
utifrån en fenomenologisk livsvärldsansats, kan se att samspelet i en grupp barn i 
åldrarna 1-3 år visar att de har en levd moral, även om den ännu inte är reflekterad. 
Barnen erfar och värnar om värden, de läser varandra och visar med sina kroppar hur de 
upplever olika situationer. Det är kanske snarare så att moralen utvecklas som en följd 
av levda erfarenheter. Så olika kan resultatet bli om man utgår från skilda 
verklighetsuppfattningar. En teori skapar således ramar för vad forskaren ser. 

I min studie söker jag svar kring hur elever erfar skolmatematiken. Hur visar den sig 
och hur framstår den för eleven? Eleven lever i och uppfattar subjektivt sin livsvärld. 
Vilka sammanhang ser eleven och vilken mening ges det erfarna? Hur förhåller sig 
subjekten till varandra, till exempel lärare-elev och hur förhåller sig eleven till det 
upplevda? Dessa frågor styr valet av forskningsansats i min studie och har lett fram till 
användandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats.  

 

 

 

 

 

                                                 
12 Ontologi: handlar om ”ontos” – vår verklighetsuppfattning och världsbild. 
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Metod 
Begreppet metod är ursprungligen grekiska, ’méthodos’, där ’meta’ betyder efter och 
’ho’dos’ betyder väg. Enkelt uttryckt åsyftas hur man går tillväga, tillvägagångssätt. 
Jag försöker i detta kapitel beskriva hur jag gått tillväga för att uppnå syftet att 
undersöka elevernas erfarenheter av faktorer som påverkar att de känner lust eller olust i 
samband med skolmatematiken. Först presenteras några betydelsefulla begrepp och 
datainsamlingsmetoder som använts i studien. Därefter redogörs för urval och 
genomförande. 

Några viktiga begrepp  

I en fenomenologisk studie gäller det att finna en, eller flera metoder som gör sakerna 
som undersöks rättvisa. Jag har valt flera datainsamlingsmetoder och vill här presentera 
och diskutera några begrepp för läsaren.  De är kvalitativ, kvantitativ, triangulering och 
fokusgrupp. 

Kvalitativ och kvantitativ – motsatspar eller 
komplement 
Inom forskning finns ibland en, i mitt tycke alltför stark, skiljelinje mellan begreppen 
kvalitativ och kvantitativ13. I vardagligt tal förknippas dessa begrepp ofta med om något 
har bra eller kanske sämre kvalitet och kvantitet kopplas oftast till antal, få eller många. 
I forskningssammanhang har dock dessa begrepp en annan innebörd. 

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank och den innehåller termer och begrepp 
från ett stort antal ämnesområden. Där står att läsa: 

kvalitativ metod: undersökningsmetod där man strävar efter att ge insikt i och förståelse 
av de undersökta företeelserna utan bruk av kvantitativa metoder, t.ex. genom 
berättande texter, citat ur samtal;  

kvantitativ metod: undersökningsmetod där man strävar efter att låta de undersökta 
företeelsernas kännetecken (variabler) representeras av talvärden. 
(www.rikstermbanken.se) 

                                                 
13 kvalitet, kvalité, god egenskap; materialtyp hos tyg e.d.; karakteristisk klang hos visst språkljud. 
kvalitet, inom filosofin i regel detsamma som egenskap.  

kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att 
forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker 
samtidigt och i växelverkan samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa 
handlingars innebörder.  

kvantitet, mängd, mätbar storlek;  

kvantitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för de arbetssätt där forskaren 
systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt 
analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. Arbetssätten bör vara formaliserade och väl 
definierade. Kvantitativa metoder är väsentliga vid studiet av stora populationer. Fram till 1960-talet 
dominerade de samhällsvetenskaperna. (ne.se, februari 2010)  
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Åsberg (2001) argumenterar för uppfattningen att det inte finns något som kan kallas 
kvalitativ eller kvantitativ metod. Kvantitativ och kvalitativ hänvisar istället till 
egenskaper hos de fenomen vi söker kunskap om. Data kan däremot vara kvalitativa (i 
form av ord) eller kvantitativa (i form av siffror). För att få mina forskningsfrågor 
belysta från olika håll väljer jag flera sätt att få fram data. Måhända är det inte helt 
vanligt att i en fenomenologiskt inriktad studie använda enkät som 
datainsamlingsmetod, men jag anser att svaren från enkäten är ett komplement till 
övriga delar för att få en så sammansatt bild som möjligt av elevernas erfarenheter. I 
detta avseende håller jag med Åsberg (2001), som citerar Miles and Haberman: 
”Numbers and words are both needed if we are to understand the world” (s. 1). 

Även Roth (2007) har synpunkter på diskussionen om kvalitativa kontra 
kvantitativa inriktningar: 

The distinction of research into qualitative and quantitative research is not very 
useful, as one can do largely interpretive research but still use numbers to 
represent one’s results. (s. xvii) 

Quantitative” versus ”Qualitative” research. Do not allow yourself to fall into 
the trap of the false dichotomy: Don’t begin your teacher research by choosing 
an approach and then finding a problem. You would be like the people to 
whom the entire world consists of nails because the only tool they have is a 
hammer. They hammer even where it would be more appropriate to glue or to 
use a screw. (s. 4) 

En forskningsinriktning som är närbesläktad med fenomenologin och som också kunde 
varit tänkbar i detta arbete, nämligen hermeneutiken (tolkningsläran), närmar jag mig 
något i min analys. Jag gör vissa generaliseringar och tolkningar av vad jag erfar under 
arbetets gång men försöker hålla i minnet det råd som Roth ger:  

Don’t try getting into people’s headspaces. In the analysis of conversations, the 
sounds (words), gestures and body positions is all you have. You don’t know 
what – if anything – is ”behind” the publicly available. Participants may utter 
the same sentences and check the same boxes for quite different reasons. It is 
therefore more parsimonious14 to analyze and theorize aspects of a situation 
that are available to any observer rather than attempting to get into people’s 
headspaces. What are the methods by means of which people identify and solve problems? 
(2007, s. 246) 

Triangulering 
Inom forskning brukas begreppet triangulering15 när till exempel olika 
datainsamlingsmetoder används för att belysa ett fenomen, man ser problemet ur olika 
synvinklar. Det kan också gälla när flera forskare studerar samma problem, till exempel 
utifrån skilda teoretiska utgångspunkter. För denna studie innebär triangulering att jag 
använder olika datainsamlingsmetoder (individuella intervjuer, fokusgruppsintervjuer, 
webbenkät och observation). Poängen är att dessa olika metodiska redskap tillsammans 
och genom att ställa dem i relation till varandra kan styrka de slutsatser som dras i 
studien.  

                                                 
14 parsimonious betyder ungefär arbetsbesparande/effektivare/enklare. 
15 triangulering, triangelmätning, bestämning av punkters lägen på jordytan eller i rymden genom 
mätningar i trianglar. (ne.se/triangulering, februari 2010) 
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Fokusgrupp 

Fokusgrupp är en undersökningsmetod där en grupp personer tillfrågas om sina känslor 
och attityder kring en produkt, service eller idé.  ”Fokusgrupper ger i huvudsak 
kvalitativa data. Metoden är alldeles särskilt användbar för att ta reda på hur folk tänker 
och pratar om ett visst fenomen.” (Edvardsson, 1998) Gruppens samtal om den 
gemensamma frågan leds av en moderator. Ofta används metoden inom marknadsföring 
och kvalitetsmätning, men den kan även användas inom forskning. Den form jag 
använder är en strukturerad form med målet att skapa en för gruppen gemensam bild av 
det fenomen som alla har erfarenhet av.  

Den gemensamma bilden formuleras i en kvalitetskarta som tar upp kvalitetsfaktorer, 
kännetecken, betydelse och betyg. Gruppen skall också mot slutet, utifrån sitt samtal 
och den gemensamt framtagna kvalitetskartan, enas om några förbättringsområden för 
det område samtalet handlat om. För att göra en fullständig analys kunde det bandade 
samtalet skrivas ut, analyseras och tolkas men i denna studie utgör kartan och det 
bandade samtalet de rådata som ligger till grund för resultat, analys och diskussion.  

 

Datainsamling, urval och genomförande 
I detta avsnitt beskrivs de olika datainsamlingsmetoderna, genomförande av 
undersökningen samt deltagande elever närmare. Eleverna går i sju skolklasser i åk 5, 6 
och 7, från två olika skolor. Årskurs 7 går i Storskolan, tillsammans med årskurserna 8 
och 9 och de har tidigare gått i fem olika F-6 skolor. En av dessa är Mellanskolan, där 
deltagarna i årskurserna 5 och 6 går. Huvudmaterialet är de åtta enskilda intervjuerna, 
Nitton elever intervjuas också i två separata fokusgrupper. Webbenkäten besvaras av 
134 elever i årskurserna 5-7 på Mellan- och Storskolan. Klassobservation genomförs 
endast under en enstaka lektion i årskurs 7 samt ett par kortare stunder i ett par olika 
klasser. I det senare fallet var det tidsfaktorn som begränsade möjligheterna att 
genomföra fler observationer. Den avgörande faktorn i sammanhanget är dock att 
intervjuerna med eleverna (individuellt och kollektivt) utgör den viktigaste 
informationskällan i studien.  

Översikten nedan visar när och vilken typ av datainsamling som genomförts. 

utdelning webb- fokus- fokus- 

samtyckes- enkät grupps- grupps- 

blankett  intervju intervju 

                                                         enskilda intervjuer 

 

feb  mars  april  maj år 
2010 

Figur 2 Hur datainsamling sker under februari till maj 2010. 

 

I min redovisning i studien, av de olika former av datainsamling som har skett, har de 
angetts i rangordning (inte kronologisk ordning). Det betyder att den mest centrala för 
min studie beskrivs först och sedan i fallande ordning. 
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Enskilda intervjuer 
Åtta elever, lika många flickor som pojkar, i årskurserna 5, 6 och 7 intervjuades enskilt. 
Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär för att både ge öppning till att följa den 
intervjuades tankar men också för att försöka täcka in olika aspekter som kan jämföras 
mellan de olika intervjuerna. Brenner (2006) föredrar en intervjuguide som utgår från 
olika områden (’topics’). Denna form anser jag passade min frågeställning, mitt sätt att 
fungera i intervjusituationer och till att skapa en bra miljö under samtalet. 
Utgångspunkten blir elevernas ord utifrån en inledande fråga, men jag kan leda samtalet 
till att täcka in olika områden om det inte leds in där av eleven själv.  

Alla elever är kända för mig sedan tidigare och jag har mött dem i olika 
undervisningssituationer. Urvalet utgick ifrån vilka som accepterade att delta i enskild 
intervju, utifrån dokumentet om samtycke. Jag ville ha både flickor och pojkar, från 
olika årskurser och helst de elever som under skolåren på olika sätt uttryckt oro kring 
eller olust i samband med matematik. Det var de elevernas erfarenheter som jag ansåg 
var mest intressant att få ta del av. De utgör den grupp som är den största utmaningen 
för lärarna och som ofta inte uppnår kursplanemålen. Dessa elever är de som troligtvis 
är mest betjänta av att få känna lust vid inlärningen och som förmodligen också är de 
som oftare känner viss olust. Därför väljer jag att fokusera på dem. De enskilda 
intervjuerna är mest centrala i min studie. Några av eleverna blev direkt tillfrågade, 
andra kom ifråga för att det passade att intervjua dem den tänkta tiden och en elev bad 
särskilt om att få bli intervjuad. Endast ett fåtal av dem känner till några av de övriga 
som också blivit intervjuade. Därför anser jag att de inte heller kunnat påverka eller har 
påverkats av varandras svar. 

De tre områden som fokuseras är de tre forskningsfrågorna, här sammanfattade som: 
erfarenhet, lust och olust i samband med skolmatematik. Startfråga: Berätta om en 
lektion där du kände att du hade lust att lära dig matematik. Utifrån elevens svar 
kommer vi in på olika aspekter av skolmatematiken. Det kan vara olika arbetsformer, 
arbetssätt, läraren, hemarbete, läromedel, kamrater, föräldrar, arbete i klassrummet eller 
i mindre grupp och annat som eleven kan föra fram. Kommer vi inte på alla områden 
utifrån vad eleven berättar försöker jag sondera lite med följdfrågor. Från början var 
tanken att också dra in frågan: Berätta om en lektion där du kände att du inte hade lust 
att lära dig matematik. Utifrån den frågan ville jag få belyst hur eleverna eventuellt 
känner olust i samband med skolmatematiken. Jag upplevde dock att vi genom elevens 
berättelser också kom in på det som upplevdes som svårt varför jag avstod från att ställa 
den frågan under intervjuerna. I linje med det som redovisats om 
livsvärldsfenomenologin har alltså strävan varit att ha en stor öppenhet som möjligt i 
samtalen med eleverna, att försöka ha fokus på både hur de skapar mening, relationella 
aspekter (intersubjektivitetens betydelse) och det intentionella, dvs. hur erfar eleverna 
världen – i det här fallet i form av vad de riktar sin uppmärksamhet mot i skolans 
matematikundervisning. 

Intervjuerna har mer form av samtal än av frågor och svar. Det är samspelet mellan mig 
som intervjuare och eleven som avgör om vi gemensamt får fatt i de erfarenheter och 
tankar som eleven har kring skolmatematik. Även om vårt förhållande som lärare-elev 
och vuxen-barn är icke-jämställt (asymmetriskt) försöker jag få en atmosfär som gör att 
eleven kan känna sig trygg med sitt berättande. På detta sätt vill jag fånga upp elevens 
perspektiv på matematiklärande, med fokus på vad det är som ger eleven positiva eller 
negativa känslor i samband med undervisning och lärande. Jag hoppas kunna nå en bit 
mot det mål som Kvale (1997) beskriver: 
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Målet för intervjuforskaren är att återvända från sin kvalitativa 
undersökningsresa med en berättelse som ger rättvisa åt intervjupersonernas 
historier om en livsvärld och som förmedlar ny och giltig kunskap och insikt åt 
dem som lyssnar till eller läser berättelsen. (s 78) 

I början använder jag mig av en intervjuguide i form av en tankekarta som jag 
antecknade på samtidigt som jag spelade in samtalet. Om den intervjuade var 
intresserad kunde vi titta på den gemensamt. Jag ville dock inte att den styrde för 
mycket under samtalet. Då alla eleverna accepterade att jag spelade in samtalet använde 
jag mig mindre och mindre av min tankekarta. Det var lättare att följa elevens väg in i 
området om jag inte mentalt ”bockade av” olika aspekter. Jag försökte istället att 
mentalt fokusera på den berättelse jag mötte för att kunna gå djupare in i frågor som 
verkade vara centrala för just den eleven. Skulle det visa sig efteråt att någon aspekt fått 
lite eller ingen utrymme fick det accepteras.  

Jag märkte också att jag efterhand utvecklade en bättre teknik i att följa upp och 
fördjupa frågorna inom områden som kändes väsentliga. En aspekt som jag inte riktigt 
formulerat för mig själv från början fick jag upp ögonen för under den andra 
fokusgruppsintervjun. Det var den egna inställningens betydelse för lust till inlärning. 
Vilka motiv fanns till att eleven fick sin inställning och vad betydde den för dem? De 
efterföljande intervjuerna påverkades då av denna min fördjupade insikt. Att den sista 
intervjun, med Dora, blev mycket fokuserad på den förändrade inställningen var dock 
mer av en slump. Det var Dora själv som ville dela med sig av sin förändring, och hon 
behövde inte min hjälp för att redogöra för den. Mitt stora intresse hade hon i alla fall. 

Under hand förändrades också min startfråga då jag inte tyckte att den satte igång 
samtalen så bra. Då inledde jag istället med en mer allmän fråga kring tankar och 
känslor om matematik innan vi gick in på enskilda lektioner. Den enda som tvekade 
kring inspelning av samtalet var Dora. Jag försökte då istället skriva ned det hon sa. När 
hon märkte hur vi tappade fart i berättandet, när jag skulle få ned hennes tankar i skrift 
och ofta fick be henne upprepa sin formulering, sa hon att det var okej att spela in, bara 
hon slapp höra sin egen röst efteråt. Det blev ett betydligt mer avspänt samtal med fokus 
på innehållet när jag kunde lyssna intresserat på henne istället för att anteckna. 

Ibland är det svårt för barn och vuxna att beskriva sitt lärande. Hur vet man att och när 
man lär? Samtalet kan då mer handla om vad som känns bra att arbeta med inom 
matematik. Att känna att man blir säkrare på, snabbare med, får bättre självförtroende i, 
är tryggare med matematiken i skolan kan också vara tecken på att ett lärande skett/sker. 
Det kan också finnas en fara i att lust att lära blir likställt med att det ska vara ”skojigt” 
hela tiden. Ibland kan en lektion säkert vara kul, men vilket lärande sker? Jagförsökte 
fokusera på att få fram de situationer där det känts roligt/tillfredsställande att lära nya 
eller förbättra tidigare kunskaper inom matematikområdet. Det motsatta kunde då vara 
att uppleva matematiken som tråkig/meningslös/skrämmande och där man känt sig 
utsatt för situationer som varit sänkande eller kränkande av något slag.  

Kvale (1997) betonar vikten av att intervjuaren är väl insatt i området som intervjun 
handlar om. Han menar att ”En god intervjuare är expert både på ämnet och på 
mänskligt samspel.” Snabba beslut, gott samspel, sinne för goda historier och förmåga 
att bistå den intervjuade i berättandet krävs också. Att lära sig att bli intervjuare sker 
genom att man intervjuar, vilket också Kvale hävdar. Då jag själv arbetat som lärare 
under många år och väl känner både ämne, arbetssätt, läromedel, elever och problematik 
kring matematikinlärning tror jag mig vara väl rustad för att kunna fånga upp och få 
fram elevernas relation till matematik. Jag möter dem i vardagsarbetet och kan relatera 
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till olika områden och tillfällen från matematiklektioner, vilket jag tror har varit en 
styrka under intervjuerna. Någon driven forskare, förtrogen med den kvalitativa 
intervjun som form, är jag däremot inte. Som novisen får jag försöka lära av de texter 
och de människor jag möter, till exempel genom de intervjuer jag genomför. 

Vilka strategier elever använder sig av för att öka lusten eller minska olusten under 
skolmatematiken är ett område jag försökt få grepp om. Min känsla är att många elever 
på olika sätt använder sig av olika undvikande-strategier när de känner olust. Hur har 
dessa skapats? Hur kan arbetet i skolan ske för att minska behovet av att ”stänga av” 
eller på andra sätt undvika det som känns svårt eller olustigt? Många elever har också 
svårt för att ta till sig instruktioner i grupp eller helklass. Vad finns här att lära utifrån 
elevernas upplevelser? 

Fokusgruppintervjuer 

Två fokusgruppsintervjuer genomfördes med nio, respektive tio deltagare, båda i 
samma årskurs på Mellanskolan. April-gruppen bestod av sex flickor och tre pojkar. 
Urvalet gjordes så att denna grupp skulle bestå av elever i en årskurs, som var eller hade 
varit i behov av särskilt stöd och/eller visat lägre intresse för matematik. Maj-gruppen 
kom från samma skola och årskurs och består av fyra flickor och sex pojkar. Dessa 
elever har snarare goda kunskaper i och stor lust för matematik. Anledningen till att en 
grupp tillhörde kategorin ”känner sig säker” och en till kategorin ”osäker” var att jag 
ville undersöka om de olika grupperna såg på lika eller olika sätt på vilka faktorer som 
påverkade om de kände lust eller olust inför skolmatematiken. Urvalet gjordes i 
samarbete med matematikläraren. Majgruppen var inte så känd av mig sedan tidigare.  

Planen var att genomföra fokusgruppsintervjuer med två grupper ur varje årskurs men 
till slut blev det bara i en av årskurserna. Några av dem möter jag mer regelbundet i 
undervisningssituationer och andra ser jag mer sällan. Även här gällde att alla deltog 
frivilligt och lät mig också spela in samtalen. Under April-gruppens samtal fanns en 
pappa på besök i skolan men han satt tyst i bakgrunden och deltog inte i samtalet. Fokus 
under samtalen är: ”Vad är det i skolans matematikundervisning som stärker din lust att 
lära?” Önskvärt hade varit att även ta upp frågan om olust men det skulle innebära 
dubbla antalet fokusgrupper och det hinns inte med i denna studie.  

Enligt Barbour och Schostak (2005) är fokusgruppintervjuer användbara för att få insikt 
i hur normer och åsikter i en grupp formas. De beskriver fokusgruppen som ett 
mellanting mellan att ha en individuell intervju och att möta en grupp i ett samtal direkt 
i verksamheten. De förordar också att gruppens sammansättning så väl som möjligt 
liknar en vardagssituation, där medlemmarna diskuterar, formulerar och förändrar sina 
synpunkter och utgår från sina erfarenheter som i en kamratgrupp eller i ett arbetslag. 
Därför använder jag grupper sammansatta av elever som känner varandra sedan tidigare. 
Urvalet görs i samråd med deras lärare. Samtalen bandas för att göra det möjligt att 
återkomma till de spontana uttrycken och samtalen i gruppen. Elevernas nedtecknade 
individuella tankar i startfasen utgör också underlag för arbetet.  

Från början var planen att genomföra 4-6 fokusgruppsintervjuer. Minskningen berodde i 
huvudsak på att det var stora svårigheter att få in samtyckesblanketterna från 
elever/föräldrar, vilket gjorde att det drog ut på tiden. Snökaos med stängda skolor 
under vissa veckor bidrog också, liksom att det var svårt att få tider då jag kunde få 
tillgång till eleverna på Storskolan. 
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Varje samtal tog ca 90-120 minuter att genomföra. Alla satt på rad med en tavla framför 
sig. Där stod den aktuella frågan – i detta fall: Vad är det i skolans 
matematikundervisning som stärker din lust att lära? Alla funderade enskilt en stund 
och skrev då ned sina egna tankar kring detta. Därefter gick samtalsledaren, jag i det här 
fallet, laget runt så att alla fick säga den viktigaste punkten från sin lista. Allas inlägg 
noterades, så att hela gruppen kunde läsa och kompletterades sedan med förslag från fler 
vändor laget runt. Det gick också bra att ansluta till någon annans inlägg. Det noterades 
då på blädderblocket att flera elever stod bakom den punkten. Nästa fas var att gruppera 
de olika förslagen till några gemensamma områden/faktorer som ansetts betydelsefulla. 
Dessa faktorer formulerades gemensamt, med stöd av samtalsledaren. Denna fungerar 
som moderator i samtalet, med mål att göra rättvisa åt deltagarnas åsikter. Det brukar 
vara så att några av de ursprungliga förslagen pekar mot likartade håll och då kan 
omformuleringar göras för att täcka in en gemensam betydelse.  

När faktorerna var klara och alla förslag hade kunnat föras till en faktor antecknades de 
kännetecken som kommit fram inom varje faktor. De fördes in på tavlan och senare i 
slutdokumentet. När alla ursprungsförslag samlats bland kännetecknen kommer nästa 
fas – bedömning av hur betydelsefulla de är. Varje elev fick då i uppdrag att sätta upp 
siffrorna 1, 2 och 3 på tre olika kännetecken, utifrån hur betydelsefulla de var för 
ursprungsfrågan (- Vad är det i skolans matematikundervisning som stärker din lust att 
lära?) De gick fram och fyllde i sina siffror och efteråt summerades de och fördes in 
under faktornamnen. Då framgick det hur viktiga de olika faktorerna bedömdes vara av 
gruppen. (Se bilaga 4 och 5!) 

I nästa skede gjordes en bedömning av hur deltagarna ansåg att det fungerade i 
verksamheten för tillfället, utifrån den aktuella frågan och gällande de kännetecken som 
stod på tavlan. I vanliga fall sätts dessa betyg endast på de kännetecken som fått poäng 
under betydelse, men under våra samtal gav eleverna betyg till alla kännetecken. 5 var 
högsta betyg och 1 lägsta. Om man inte ansåg sig kunna bedöma det, gick det bra att 
välja kolumnen med frågetecken. 

När samtalet fortsatt kring vad som ansågs vara viktigt och hur man bedömde sin egen 
verksamhet kommer sista fasen - förbättringsområden. Vilka var de främsta 
förbättringsområdena som framträdde? Genom dialog i gruppen, utifrån den samlade 
bilden, kunde gruppen få fram några områden som det borde läggas fokus på för fortsatt 
utveckling. De skrevs upp på tavlan och senare i dokumentet/kvalitetskartan.  

Om denna form av fokusgruppsintervju tidigare förekommit inom pedagogisk forskning 
känner jag inte till. Oftast används den inom arbete med kvalitetsutveckling. För mig 
och denna studie var det ett sätt att få struktur på de gruppintervjuer, som skulle 
komplettera mina enskilda intervjuer. Genom att i samtalet angripa frågorna utifrån lite 
andra metodiska perspektiv kunde de också komplettera de enskilda intervjuerna. Jag 
har också tidigare gått en utbildning i denna form av kartläggning16 och anser att 
metoden kunde ge ett bra bidrag till studien. Forskning ska ju också vara innovativ och 
då livsvärldsfenomenologisk forskningsansats tycks vara under utveckling inom 
pedagogisk forskning i Sverige var det ett sätt att pröva metoden. 

                                                 
16 Utbildningen var ett led i att utveckla skolan genom att ta fram kvalitetskartor och processkartor och 
därigenom öka kvalitén i arbetet. Ledare var då professor Bo Edvardsson. 
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Webbenkät 

Strax innan sportlovet 2010 genomförde 134 elever i årskurs 5, 6 och 7 den webbenkät 
jag konstruerat. De fick en länk (korta.nu/matte) som gick till det enkätverktyg 
(websurvey.se) som jag har tillgång till via min arbetsgivare. Jag deltog själv när fem av 
de sju klasserna svarade och kunde då hjälpa till om eleverna var tveksamma till hur en 
fråga kunde tolkas. De övriga klasserna fick tillfälle att besvara enkäten under andra 
lektioner och de lärarna hade fått en instruktion av mig kring vad som behövde 
informeras om i förväg.  

Frågorna fokuserade på lust att lära i olika former av lektioner och vid hemarbete. Det 
går, genom bearbetning, att filtrera svaren utifrån till exempel ålder, kön, hur säker 
eleven känner sig i matematik och måluppnående. Kamrater, lärare och föräldrar är 
nämnda kategorier som kan tros påverka lust och olust att lära/jobba med matte. 
Frågorna som rör dessa tre kategorier har öppna svarsalternativ. Fråga 5 och 6 ger olika 
exempel på arbetssätt, arbetsformer, arbetsmiljö och innehåll som kan orsaka lust/olust 
att lära. Samma exempel används i fråga 9 och 10 men där gäller det vad som ger bäst 
inlärning. Skalan går från +3 till -3 i alla exemplen. Några frågor är till för att skapa en 
bild av hur eleverna uppfattar skolmatematiken, vad de ägnar mest tid åt, om de 
upplever att de får användning av sin kreativitet och om de känner glädje och 
tillfredsställelse under arbetet. Den sista frågan innebär en enkel utvärdering av själva 
enkäten.  

För att minimera antalet felkällor i enkäten har jag gjort en förstudie i en annan årskurs 
med de flesta av frågorna identiska. På så vis kunde jag se hur eleverna uppfattade 
innehållet. Jag har också visat enkäten för inblandade matematiklärare för att vara säker 
på att frågorna ska kännas relevanta för de olika åldrarna. Med olika skolor, åldrar och 
personal är ju inte undervisningen helt lika.  

I min webbenkät skrev jag: ”Lust att lära - du trivs med att lära dig/jobba med 
matematik.”  I denna uppsats förkortar jag ibland ”lust att lära” till ”lärlust”. Under 
intervjuerna använde jag ordet lust i mina startfrågor och vidare under samtalet och 
upplevde aldrig att eleverna undrade vad det stod för. Ordet ”lust” fanns alltid 
hopkopplat med – att lära, att ha eller att jobba med matematik och eleverna uppfattade 
det nog mer som trivsamt och meningsfullt än roande. Vi ägnade ingen möda åt någon 
särskild definition av begreppet och kan troligen ansluta till skolverksrapportens 
tolkning av ”lust”: ”den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin 
förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap.” (s. 
9) 

Enkäten genomfördes under februari och intervjuerna från mars till maj. Jag finner det 
därför som mindre troligt att enkätfrågorna utgjort en begränsning eller styrning av 
intervjusvaren. Under en förstudie i andra klasser användes hösten 2009 stora delar av 
webbenkätens frågor för att jag skulle se om den uppfattades som relevant för eleverna. 
Jag gjorde endast smärre ändringar efter denna förstudie eftersom eleverna verkade 
känna sig hemma med frågeställningarna. 

Klassobservation 
En enda hel lektion i en klass observeras och protokollförs. Därtill observeras delar av 
andra lektioner med andra elever. Kunskapsbidraget till studien bedömdes dock inte 
som särskilt givande. Till observationerna borde i så fall ha kopplats ett samtal för att 
också höra elevernas uppfattning om lektionen.  



 

 29

Min relation till intervjuade elever  
Alla elever jag intervjuar enskilt känner mig sedan tidigare. Jag har varit eller är deras 
lärare/speciallärare. De deltar alla frivilligt i studien och har möjlighet att dra sig ur om 
de så önskar. Redan 2009, när jag gjorde en förstudie, tillfrågade jag några om jag fick 
återkomma för intervjuer när några av dem gick på den nya skolan. De var positiva till 
detta. När intervjuerna genomfördes våren 2010 hade eleverna och föräldrarna samtyckt 
till denna del och de flesta hade tidigare gjort webbenkäten. Vid genomförandet av 
intervjun satt vi ensamma i de rum där intervjun gjordes och alla accepterade att jag 
bandade samtalen. Jag själv upplever att vi har en ärlig kontakt med varandra, men vi 
kan aldrig komma ifrån att relationen är asymmetrisk. Jag är vuxen och deras lärare och 
de är barn/ungdomar och mina före detta eller nuvarande elever. 

Ett tecken på att jag ses som en ”vän” är att jag mottogs med vinkar, leenden och 
kramar när jag gjorde observationen i den ena klassen. Då jag känt flera av dem under 
många år har jag givetvis en viss förkunskap om dem. Detta kan både vara en fara och 
en fördel. Jag måste i min studie avhålla mig från att färgas av eventuella förväntningar 
eller fördomar och utgå från de data jag samlar in under arbetets gång. Det går dock 
aldrig att helt frigöra sig från denna förkunskap. I intervjuerna känner både jag och 
eleverna till de gemensamma erfarenheter vi delar och mina frågor och uppföljning av 
deras berättelser formas med all säkerhet av den kunskap jag trots allt har om dem, 
deras skolgång och delvis också deras fritid och familjeförhållanden. Jag ser det mest 
som en fördel då vi kan gå mer direkt in i frågeställningarna eftersom vi redan har en 
etablerad och god relation. 

Informerat samtycke och beroende av välvilliga 
grindvakter 
För att få tillgång till de elever jag önskar nå är det nödvändigt att jag accepteras av de 
”gatekeepers/grindvakter” som finns, nämligen rektorer, lärare och föräldrar. En 
grindvakt är en nyckelperson som kan avgöra om till exempel en forskare får tillgång 
till en tänkt målgrupp. Utan deras godkännande blir det ingen studie. Därför frågade jag 
tidigt rektorer och sedan berörda lärare om de accepterade min undersökning. Då det rör 
sig mestadels av minderåriga måste jag också inhämta godkännande av föräldrarna, i 
alla fall till de enskilda intervjuerna. För enkäterna och fokusgruppintervjuerna räcker 
troligen godkännande av lärare och rektorer, samt eleverna själva givetvis. Informerat 
samtycke, genom muntlig och skriftlig information, gäller för att bli överens med 
deltagarna på vilket sätt som intervjuerna kommer att användas. Då jag inte i förväg vet 
vilka elever som blir aktuella för intervjuer, enskilt och i fokusgrupp, väljer jag att alla 
eleverna i de sju olika klasserna som genomför webbenkäten får med blanketten för 
underskrift. De avgör då, tillsammans med sina föräldrar, vilka delar som de kan tänka 
sig att delta i. Denna del av studien var mycket tidskrävande. Lappar fastnade på olika 
nivåer och det krävdes ett antal påminnelser för att efter flera veckor få in flertalet av 
blanketterna. Alla som deltagit i webbenkäten har troligen inte fyllt i blanketten. Det har 
däremot alla som blivit intervjuade i någon form. Under observationen undvek jag att 
anteckna något som berörde de elever som inte accepterat att delta i observationen. 

Bearbetning och analys av data 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur eleverna erfar och känner lust eller olust i 
samband med skolmatematiken. Lust och olust är två begrepp som kort sammanfattar de 
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positiva och negativa föreställningar, inställningar och drivkrafter som finns kring 
matematiklärande. Med fenomenologisk livsvärldsansats gäller det att vara följsam, 
öppen och utgå från hur eleverna uppfattar sin livsvärld. I studien avgränsas intresset till 
hur de erfar skolmatematiken. De åtta enskilda intervjuerna står i centrum för analysen. 
De relateras sedan till de gjorda fokusgruppssamtalen och webbenkäten. Endast ett fåtal 
observationer gjordes men de gav inte så mycket kompletterande information.   

Efter transkribering av intervjuerna följde ett antal genomläsningar och försök till 
sortering i faktorer och teman. Processen gick till så att utsagorna sorterades utifrån 
olika rubriker: tankar om sig själv, olika ”andra”, innehåll i lektionerna och övrigt. Jag 
samlade också dessa utsagor i en cirkel, vilken dessutom innehöll grupperade utsagor 
från de övriga datainsamlingsformerna inom olika cirkelsektorer. Inledningsvis 
framträdde de olika individerna och hur de uppfattar sin livsvärld. De båda 
fokusgrupperna framträdde också med vissa särdrag och några likheter. Gemensamma 
mönster inom och mellan till exempel olika grupper, flickor/pojkar och elever som 
känner lust eller olust i samband med matematik blev också synliga. Denna första 
beskrivning och efterföljande analys ledde fram till några faktorer, som visar sig vara 
betydelsefulla för elevernas lust, respektive olust att lära matematik. De mest 
betydelsefulla faktorerna som eleverna hänvisar till, som avgörande för deras lust, 
respektive olust att lära, blev tydliga i denna jämförelse. 

När tre huvudområden/faktorer visat sig gjorde jag en ny matris utifrån dessa där jag nu 
la in utsagor som hörde till de nya matrisrubrikerna förstå, arbetsro och trygghet. Det 
var ett sätt att se på samma texter igen men med andra utgångspunkter. Då framträdde 
samband och differenser tydligare. På så vis synliggjordes vissa teman, som återkom på 
olika sätt hos de intervjuade. Vilka underliggande aspekter genomsyrar elevernas 
erfarande av lust och olust i skolmatematiken? Följande översikt beskriver denna 
process som går från det konkreta till det mer övergripande och abstrakta. 

Beskrivning Porträtt (individer/grupp) Konkret nivå 

Analys 1 Centrala faktorer för lärande 

Analys 2 Teman – erfarande av lust och olust Abstrakt nivå 

I analysen försöker jag urskilja vad som visar sig vara mest betydelsefullt för elevernas 
lust, respektive olust att lära matematik. Faktorerna utgör de delar som först blir synliga 
i utsagorna. Temana framkommer sedan genom läsning efter en omsortering utifrån 
faktorer samt viss tolkning. Slutsatserna som till sist dras är ett försök att fånga det som 
eleverna anser är mest betydelsefullt för deras lust att lära. Slutsatserna kan då sägas 
vara en sammanfattning av studiens bidrag till kunskap inom det studerade området.  

Tolkning av resultaten 
”Tolkar gör vi när vår förförståelse inte räcker till för att förstå förhållanden vi möter i 
forskning” (Berntsson 2001, s. 103). Det kan ske även när vi tror att vi förstår. 
Berntsson skriver om Ricoeurs misstankens hermeneutik, ”som innebär att vi måste 
lyssna och misstänka, dvs hålla en viss distans till det som sägs.” Det kan göras genom 
att byta perspektiv, omgestalta fenomenet och se det på ett annat sätt och fråga sig vad 
fenomenet betyder. Därigenom söks ny kunskap och förståelse. ”Eftersom tillvaron är 
så komplex och att vi lever i en historisk och social värld blir det nödvändigt att tolka” 
(a.a., s. 90). Hon menar att ”nyfikenhet och öppenhet är de väsentligaste 
beståndsdelarna i forskarens förhållningssätt.” Förförståelsen måste synliggöras och 
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nyfikenheten utmanar den för att ”kunna se fenomenet på ett ”nytt” sätt - att försöka 
fånga en annan människas perspektiv och relationer till världen.” (a.a., s. 93) 

Denna tolkning försöker jag göra genom att lyssna, skriva, läsa, läsa igen, sortera, 
skriva, läsa igen och hela tiden reflektera över vad det är jag ”hör” eleverna berätta om 
sin skolmatematiska livsvärld och hur de ser sig själva i det samband som finns mellan 
dem och läraren, kamraterna, föräldrarna och andra. Också om hur de beskriver sitt 
lärande, görande, arbetssätt, arbetsformer, stoff och annat som ingår i deras 
skolmatematik.  

Studiens trovärdighet 
Här finns tvister och tolkningar, inte minst mellan olika vetenskaper, inriktningar och 
forskare. Kan kvalitativ forskning uppfylla krav inom områdena validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet? Varje intervju är ju till exempel unik och kan inte replikeras 
(återupprepas) av andra forskare. Validitet är kopplat till giltighet, eller sanning och 
riktighet i ett yttrande (jämför valid – invalid). Går det till exempel att mäta det man vill 
mäta med det instrument/verktyg man använder? Mäta en sträcka med måttband är ok 
men det går inte med en våg. Inom kvalitativ forskning är ett sätt att noggrant granska 
källorna. Är de tillförlitliga? Går de att falsifiera, misstänkliggöra? 
Hantverksskicklighet, ett ständigt kontrollerande, ifrågasättande och teoretiskt tolkande 
av upptäckterna är enligt Kvale (1997) bästa garantin för god validitet. Reliabilitet är 
kopplat till pålitlighet (reliable – unreliable). Är mätinstrumentet tillförlitligt? Ett 
elastiskt måttband går till exempel inte bra att mäta sträckor med då det är töjbart. 
Likaså kan ledande frågor under en intervju påverka den intervjuades svar. 
Generaliserbarhet kan betyda mycket och i vardagen generaliserar vi ständigt. 
Naturalistisk generalisering baseras på erfarenhet, statistisk generalisering är formell 
och explicit och analytisk generalisering innebär att man gör en välöverlagd bedömning 
i vad mån en undersökning kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan 
situation. I min studie utgör fokusgrupperna och webbenkäten materiel som 
kompletterar de enskilda intervjuerna. Där finns då stöd i flera utsagor vilket ger 
underlag för vissa generaliseringar. 

Andra begrepp som är mer relevanta när det gäller att bedöma resultaten i denna studie 
är måhända trovärdighet, tillförlitlighet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Vad är då sant 
i studien? Och vad är i så fall sanning? Om man förutsätter att deltagarna i studien 
beskriver sin skolmatematiska livsvärld på ett ärligt sätt. Är det då ärligt och allsidigt 
återgivet i beskrivningarna av deras utsagor? Min uppfattning är att eleverna gett mig 
uppriktiga beskrivningar av sina erfarenheter och jag har försökt göra dem rättvisa i 
uppsatsen. Inte minst via citaten kan läsaren följa elevernas tankegångar. Därefter har 
jag försökt samla, gruppera och tolka för att forma ett resultat. Jag redovisar också hur 
jag har gjort. 

Alla intervjuer är bandade. De enskilda är transkriberade och fokusgruppernas resultat 
sammanfattade tillsammans med deltagarna. Webbenkätens resultat finns att tillgå för 
att kontrollera mina sammanfattningar. Observationerna är väl svårast att bedöma när 
det gäller om mina anteckningar gör lektionerna rättvisa. De spelar dock ytterst liten roll 
i materialet. 

När det gäller de kortfattade personporträtten (s. 37-38) hade jag en fundering kring 
respondentvalidering. Skulle jag låta eleverna enskilt få ta del av mina 
sammanfattningar för att se om de tyckte att de gjorde dem rättvisa? Jag provade att låta 
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David läsa om sig själv. Han hade inga förslag till ändringar utan bara en kortare fråga. 
Efter samråd med min handledare valde jag att avstå denna del. Porträtten är inte så 
omfattande och de har mer en orienterande roll än en tungt vägande betydelse i 
resultatet. Då var det inte av största vikt att göra den processen. Min handledare, som 
representerar forskarsamhället, har tagit del av dokumentationen och han har inget 
personligt intresse att skydda utan kommer med frågor och utmanar mitt arbetssätt och 
mina tolkningar. Handledarens kritiska öga, som följt arbetet, kan då sägas utgöra en 
form av validering. 

Forskningsetik 
Då alla i undersökningen är minderåriga inhämtades både deras egna och 
vårdnadshavarnas tillstånd för att få fråga och observera eleverna – informerat 
samtycke. Först tillfrågades rektorer och lärare om de godkände undersökningen. Jag 
tillfrågade även en del elever under en inledande förstudie om jag fick återkomma till 
dem för intervjuer. En samtyckesblankett delades ut till varje elev i de aktuella klasserna 
under vecka 5. Tanken var att detta skulle vara klart och sammanställt efter ett par 
veckor, men visade sig vara mer komplicerat än så. Blanketter glömdes bort och det 
gick åt mycket tid att följa upp, påminna och dela ut nya blanketter. Ännu efter sex 
veckor hade jag endast fått in cirka hälften. Jag påbörjade då intervjuer, enskilt och i 
grupp, med dem som lämnat sitt samtycke därtill. Ännu i maj saknades ett flertal ifyllda 
blanketter. Tillsammans med svårigheter att få tider för fokusgruppsintervjuer i 
Storskolan beslöt jag dra ned antalet fokusgrupper till två. Att några elever nu deltog i 
webbenkäten utan att ha lämnat in samtyckesblanketter såg jag inte som ett problem då 
de inte kunde vare sig identifieras eller åsamkas skada. 

För att bättre förstå om det påverkade eleverna att jag ännu var deras lärare skulle jag 
kunna uppge vilka det gällde i studien. Jag valde att inte göra detta då det i så fall skulle 
blivit lättare för vissa läsare att identifiera eleverna. Det ville jag starkt undvika. 

De som svarade på webbenkäten kunde i ett senare skede inte dra sig ur denna del om 
de ångrade sig eftersom jag inte vet vem som svarat vad. Resultatet av 
fokusgruppsintervjuerna blev en sammanfattning av gruppernas åsikter och kunde inte 
heller i efterhand separeras. Däremot kunde jag undvikit att ta med deras eventuella 
kommentarer i samband med intervjun om de senare ångrat sitt deltagande. De som 
deltog i enskilda intervjuer eller observationer kunde också dragit sig ur i efterhand om 
de så önskat. Alla personuppgifter har behandlats konfidentiellt. Ingen ska kunna ta 
skada av genomförandet av min undersökning. På webbplatsen Codex (Uppsala 
Universitet och Vetenskapsrådet, 2010) står det om forskarens etik: 

En forskares arbete regleras av mer eller mindre tvingande regler och 
föreskrifter. Man kunde ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening 
utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har nämligen ytterst själv 
ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. 

    (www.codex.uu.se/forskarensetik.shtml) 

Det finns också en yrkesetik med en mängd uttalade och outtalade normer som talar om 
vad god vetenskap är. Liksom för andra yrkeskategorier finns nationella och lokala 
regler och dessutom professionella yrkesetiska kodex med centrala begrepp som ”tjäna 
mänskligheten” och ”respekt för mänskligt liv”. Detta ansvar har jag i studien försökt 
leva upp till. 
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Orlenius (1999, s. 146) hänvisar till en lista som Trankell utformat kring ”vetenskaplig 
hederlighet”. 

Författaren har inte förtigit något han kände till. 

Han har inte lagt till något som inte har med saken att göra. 

Han har förankrat sina slutsatser i det frambragta materialet. 

Han har inte kallat saker för än det ena, än det andra. 

Han har inte tillmätt saker olika vikt allteftersom det har passat hans syfte. 

Han har inte påstått sig ha olika syften som han sedan övergett till förmån för 
andra utan att redovisa varför. 

Om man byter ut alla ”han” mot ”hon” så kan punkterna stämma på det sätt jag försökt 
utföra studien på. 
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Resultat 
Resultatredovisningen inleds med en presentation av de åtta enskilda elever som 
intervjuats samt en kort presentation av de två fokusgruppsintervjuerna (del 1). Därefter 
följer en analys av resultatet, utifrån syfte och frågeställningar, så som eleverna 
beskriver sina egna erfarenheter. Tre huvudområden framträder som centrala faktorer 
för lärandet, och de gäller elevens egen förmåga och attityd, relationer till andra samt 
undervisningens innehåll och form. Med utgångspunkt från det som framkommit i de 
två första delarna följer därefter resultatredovisning i form att tre framträdande teman: 
Att förstå eller inte förstå, Den lilla kontra den stora gruppen samt Behov av trygghet. 
Dessa tre teman är relaterade till studiens huvudsakliga syfte, att ta reda på hur elever 
erfar och resonerar om lust och olust i matematikundervisningen. Vad har då 
framkommit genom studien? Det sammanfattas i fyra punkter i den avslutande delen, 
Slutsatser. Hur analysen gått till står att läsa i metodkapitlet, på sidan 30. Kortfattat kan 
det beskrivas enligt följande översikt: 

Beskrivning Porträtt (individer/grupp) Konkret nivå 

Analys 1 Centrala faktorer för lärande 

Analys 2 Teman – erfarande av lust och olust Abstrakt nivå 

 

Beskrivning av elever - porträtt 

A. Personporträtt 

Anna 

Anna är en verbal och spontan tjej som känner trygghet av att få arbeta nära en vuxen. 
Hon har under flera år haft extra stöd i matematik, periodvis helt i en mindre grupp. Nu 
deltar hon i klassens, huvudsakligen lärarstyrda, undervisning men sitter gärna ensam 
eller med ett fåtal andra elever tillsammans med elevassistenten när hon räknar själv. 
Hon deltar också i skolans läxhjälp, där hon uppskattar att ha sällskap av kamraterna 
och få lärarstöd med läxläsning. Anna säger: ”…när man förstår själva grejen är det ju 
roligare”. Då känner hon glädje och flyt i arbetet. Procent är ett område hon gillar. 
Provsituationer kan ibland orsaka att ”Det bara kopplar loss. Det släpper taget och… jag 
får typ ingenting framför mig… det är typ, bara på matte. Det är inte det på de andra. 
Jag har lite jobbigt på matten då så jag är kanske orolig då att det kommer att gå dåligt 
och så. Kan det kanske va...” Hon är orolig för kamraternas kritik. Det händer att varken 
föräldrar eller grannar förmår hjälpa Anna med matematikläxorna. 

Adam 

Adam har under flera år känt olust och osäkerhet när det gäller matematik. Periodvis har 
det resulterat i oroligt och utåtagerande beteende. Han har under flera år haft 
matematikundervisning i en mindre grupp men följer nu klassundervisningen, vilken är 
huvudsakligen lärarledd och lärarstyrd. Han uttrycker att han lär sig bäst när han har lust 
att ha matte. ”Sånt jag kan vill jag inte lära mig”, säger han också. Geometri är ett 
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område han tycker om men han gillar inte procent, för det ”är jag inte bra i”. Han tycker 
om sin lärare och vill ha lugn och ro i klassrummet. Han uppskattar variation, att ha 
roligt och att det är en del praktiska inslag, som att mäta omkretsen av en cirkel på 
golvet med de egna skorna. Han får en del stöd hemma men det är inte alltid mamma 
”förstår vårat räknesätt”. 

Bea 

Bea har tyckt att matematik varit rätt tråkigt och krångligt i många år. På senaste tiden 
har det dock varit roligt. Detta beror på att ”jag har förstått mer”. Hon kan lyssna bra på 
genomgångar i klassen men trivs bättre i den mindre gruppen. Hon arbetar hellre enskilt 
än tillsammans i en grupp – ”då är det mest de andra som tänker”.  Geometri är ett 
område hon tycker om då hon känner sig duktig i det och det är mer praktiskt. Procent 
är svårare då det är mycket som skall räknas ut. Mått och mätning, som klocka och 
tidtabeller är ”svårare och tråkigare”.  Bea tar stort ansvar för skolarbete och läxor. 

Benny 

Benny är en tänkare och ”filosof” som säger sig aldrig ha gillat matte. Detta har 
inneburit att han ofta fått lite gjort men har inte svårt att förstå matematik. Under ett par 
år tidigare har han fått extra stöd i mindre grupp. Han tyckte mer om att resonera om 
matematik och att räkna i boken var bland det sämsta han kunde tänka sig. Han tyckte 
bättre om att vara i en mindre grupp. ”Det var roligare”. Han tycker att det mesta är lätt. 
Matematik är ”fortfarande tråkigt, men jag får stå ut”.  Han ”har liksom lärt sig nu att 
man får ta det” och gör som läraren säger att han ska göra. Procent är ett område som 
han nog tyckte lite bättre om. ”Det mesta är lätt”. 

Carro 

Carro tycker att matte är ”rätt jobbigt för jag har svårt med det”. Hon kan inte komma 
på någon lektion då hon känt lust att lära sig. Hon känner dock att det går bättre när hon 
känner sig ”glad på något vis”. Det kan vara andra saker i livet som spelar roll för 
hennes sinnesstämning. Addition och subtraktion tycker hon bäst om ”För jag har lättare 
för det!” Läxor gör hon sporadiskt även om mamma försöker påminna ibland. Det kan 
bli när hon ändå inte har något att göra. Hon är tveksam till om hon lär sig nåt genom 
läxor. Procent är svårt – ”det är så mycket att hålla koll på.” Carro har känt av oron när 
klasskamrater kommenterar när hon gör fel, men det är bättre nu. Hon blir osäker och 
störd av att läraren ”stressar”, ”pustar” och ”suckar”. Hon vet inte om lärarens suckar 
beror på att hon upplever Carro som jobbig när hon vill ha hjälp. Carro tycker bättre om 
att jobba i den mindre gruppen och ”det beror faktiskt lite på läraren”.  

Charlie 

”Matte är tråkigt”. Det är Charlies övervägande omdöme om matematik. Några gånger 
kan de ha varit roligt men han minns inte när. Han tycker ändå att det mesta går bra och 
det är ”inte fel på” något område. ”Plus och gånger” är nog ändå bäst för ”det har jag 
gjort många gånger”. Han chansar ofta på lösningar men är inte bekymrad över att det 
då blir fel. Meningen med läxor är nog att lärarna ska ”veta om man kan klara sig”. Han 
har dålig koll på dem och gör dem sporadiskt. Han vill helst ”räkna i huvudet” och vet 
då inte efteråt hur han gjort. En del fel uppstår också då. Han plockar ofta med saker när 
han lyssnar och tänker men tappar då bort sitt lyssnande ibland. Det ”är bara roligare i 



 

 36

den mindre gruppen” och då får han ”snabbare svar av läraren”. Nya saker i matten 
upplevs som svårast. Charlie har stora svårigheter med sin läsning och skrivning. 

Dora 

Dora har genomgått en förändring under läsåret. Från att ha ”skitit i sakerna” har hon nu 
bestämt sig för att ”komma nånstans” och har då upptäckt att hon lär sig ”ganska 
mycket saker” och försöker göra uppgifterna även om hon upplever dem som tråkiga. 
Från att ha undvikit att arbeta i den mindre gruppen tycker hon nu att det är där ”man 
lära sig ganska mycket mer.” Denna förändring har kommit genom samtal med 
huvudsakligen föräldrar och äldre kompisar. Hon har tänkt ut ett system med lappar och 
kring läxor som gör att hon får bättre koll på vad som behöver göras så att det inte blir 
”i sista minuten”. Mått och mätning tycker hon om då hon nu har ”lärt sig det” och då är 
det ju roligt. Dora sökte upp mig för att försäkra sig om att få bli intervjuad. Hon ville 
att andra vuxna skulle få ta del av vad hon tänkte kring matematik. 

David 

David framhåller på olika sätt vikten av att förstå. Ibland är han orolig över hur han ska 
kunna lära sig sådant som han inte förstår. Då ligger han och tänker på det och det känns 
konstigt i huvudet. Ibland förstår han inte vad läraren menar men ”gör som hon säger”. 
Han tycker om sina lärare men ”tycker faktiskt att pappor är mycket bättre på att 
förklara”. De är lugnare, tar sig mer tid och förklarar om och om igen. ”…(mamma)/hon 
är inte speciellt bra men PAPPA är bra!”  David upplever att det är lite stökigt i 
klassrummet. Han har inte matte i mindre grupp men skulle gärna vilja då han tror att 
det är lugnare där. Han gillar geometri och att mäta, ”kolla och tänka och sånt där”. 
Läxorna är till för att han ”ska förstå mera”. David känner sig nöjd när han ”lurat ut 
nåt”.  

 

B. Porträtt av de två fokusgrupperna 

Aprilgruppen – med viss olust och en del svårigheter 

Aprilgruppen anser att det allra viktigaste för att deras lärlust skall stärkas är att läraren 
förklarar på ett bra sätt. De utvecklingsområden som de främst pekar på är också detta. 
Därefter kommer att de vill ha det tyst och lugnt i klassrummet. Den tredje punkten blir 
något mer tvetydig. Det gäller ”fri placering i klassrummet”. Den frågan drivs främst av 
flickorna och när vi mot slutet av intervjun pratar om hur det kan kombineras med 
arbetsro framkommer det att flickorna vill kunna välja sina kompisar att jobba med, 
men de vill inte att pojkarna ska göra detsamma för då blir det stökigt.  

Lärarens betydelse är definitivt viktigast, därefter följer arbetsformer som placering och 
vem man får arbeta tillsammans med. Arbetssätt spelar också roll där de saknar att få 
jobba med datormatte. De arbetar gärna praktiskt och vill ha lite mer 
utomhusmatematik. Att arbeta med matteboken är också av vikt. Föräldrarna bedöms 
inte påverka deras lärlust inom matematik på något särskilt sätt men de är nöjda med det 
som det är. Det som orsakar mest missnöje är att de inte tycker sig ha arbetsro och de 
vill att läraren ska förklara så att de förstår. 
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Majgruppen – utan olust och svårigheter 

Majgruppen värderar faktorn ”mig själv” högst. Att känna sig glad, att få lära sig nya 
saker och att det går bra och fort framåt är allra viktigast för lärlusten. Även nästa faktor 
är viktig , nämligen ”användning” av matematik, nu och i framtiden”. Det kännetecknet 
är det enskilt högst värderade av alla tolv kännetecknen och det visar att eleverna känner 
att de redan har och vet att de kommer att få användning för sitt matematikkunnande. 
Båda dessa faktorer saknar helt sina motsvarigheter hos Aprilgruppen. ”Stöd av andra” 
– lärare och kompisar - är också en viktig del. När det gäller ”arbetssätt” nämns 
matteboken, lärargenomgång och problemuppgifter. Den sistnämnda fick högsta 
betydelsevärdet av en elev. Hon vill uppenbarligen ha utmaningar. Ingen i aprilgruppen 
nämnde den typen av utmaningar. Sista faktorn kallades ”miljö” och där värderas 
arbetsro åter högt liksom utematte. Vid momentet betygsättning av kännetecken toppar 
åter ”användning” skalan. Att kunna använda sig av matematiken nu och i framtiden är 
viktigt och drivande för lärlusten. Majgruppen verkar vara ganska nöjd med nuvarande 
arbetsro men önskar att få praktisera matematik mer utomhus.  

 

Analys 1 - Centrala faktorer för lärandet 

A. Hur eleven ser på sin egen förmåga samt attityd till 
ämnet 
 

Hur framträder den bild eleverna har om sin egen förmåga, inställning till och intresse 
för matematik? Nedan redovisas först data via elevintervjuerna. Därefter kompletteras 
dessa med redovisning av de resultat som framkommit via fokusgrupperna samt 
webbenkäten.  

Urvalet av de enskilt intervjuade eleverna är baserat på att de på olika sätt visar 
osäkerhet, ointresse, bristande självtillit eller har uppenbara svårigheter i matematik. Av 
dessa elever tycks flickorna reflektera mer kring sig själva och matematik. Åtminstone 
har de en annan förmåga att uttrycka sina tankar under intervjutillfället. Av den 
anledningen väljer jag här att redovisa intervjusvaren könsvis. Eleverna reflekterar olika 
mycket kring sin egen förmåga och attityd till matematik. Några pojkar anser att det är 
tråkigt med matte. De vill ha mer variation och att det skall vara kul och praktiskt. 
David funderar mycket kring sin förståelse av matematik. Flera flickor pekar på att 
deras lust att lära matematik är starkt kopplat till om de förstår eller inte. Den egna 
inställningen till skolan och ämnet är också avgörande för trivsel och lärande. 

Pojkarna – data via enskilda intervjuer 

Adam och Charlie reflekterar inte så mycket på sitt förhållande till ämnet. Liksom 
Benny betonar de hur tråkigt de tycker att det är. De efterfrågar att det skall vara roligt 
och varierat. Benny har tidigare varit starkt kritisk till skolmatematik men har nu 
resignerat och lärt sig att ”man får ta det”, ”även om det är skit”. Nu, i Storskolan, anser 
han att det trots allt var roligare på Mellanskolan – ”när jag upptäckte vilken pest det var 
här”. Adam och Benny påpekar under intervjuerna att matte är tråkigt.  

Charlie kan pendla mellan hög aktivitet och passivitet. Det tas upp under intervjun som 
en del av samtalet. Han ägnar sig ofta åt plockande med pennor och andra småsaker. 
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David är den av pojkarna som reflekterar mest kring hur han lär och förstår matematik. 
Han kan ligga hemma och tänka på något som han inte förstår. Då kan det kännas 
konstigt i huvudet och han blir orolig: ”Det känns ju jobbigt sådär och att jag tänker: Oj, 
hur ska jag kunna lära mig det här när jag inte förstår det?” Han ligger då och tänker 
på hur det var på lektionen och ”försöker få in det i huvudet”. Han tycker det känns bra 
när han lurar ut något själv. Benny känner sig trygg med att han lätt förstår matematik. 
Charlie verkar ganska obekymrad kring sina svårigheter och är trygg med vad han kan. 
Han funderar inte så mycket kring vad matte ska var bra för. Han anser att matten känns 
bättre i år än tidigare men på frågan om han funderat på varför det blivit bättre svarar 
han: ”Nej, jag funderar inte på sånt.” Adam och David är mer oroade över att de inte 
kan tillräckligt säkert och bra. 

Flickorna – data via enskilda intervjuer 

Flickorna utrycker inte på samma sätt att de anser att matte är tråkigt. Däremot gör de 
kopplingen till att det blir roligare när de förstår. Bea säger: ” … förut tyckte jag att det 
var rätt så tråkigt. … Det är väl att jag har förstått mer. Och förut förstod jag ju inte så 
mycket utan det är mest nu som jag förstår. Anna tänker så här:  

Om det är så att man inte fattar så blir det ju mycket tråkigare. När man förstår 
själva grejen så blir det ju roligare… Det är ju inte att jag tänker: Ånej, nu är det 
matte utan jag går ju till matten och jobbar som jag ska. Fast det är ju inte det 
roligaste då…. när det går sämre så är det lite trögt sådär, alltså typ att hjärnan 
inte vill arbeta med en sådär och när det går bra då blir det liksom bara jobba, 
jobba sådär. 
 

Carro: ”…jag blir glad på nåt sätt och det går bättre då.” När hon känner sig bekymrad 
för något i skolan eller på fritiden ”går det ju inte så bra… Jag tycker att det är rätt 
jobbigt...för att jag har svårt med det.”  

Till sist Dora: ” Ja, först i början så tyckte jag att det var jättetråkigt men sen när jag väl 
försökte – då var det jätteroligt! Jag lärde mig massor och jag kunde nästan ingenting.” 
Den vändpunkten kom i sexan när hon bestämde sig ”för att prova istället för att skita i 
sakerna. Då blir det bara roligt och då fortsätter jag.” Först kunde Dora inte säga vad 
som påverkat henne till denna nya inställning. Vi försöker komma åt bakgrunden till 
hennes beslut:  

Det är väl för att jag har bestämt mig för att jag vill komma nånstans och inte 
bara... Nej, det gör jag nån annan gång. Det lär jag mig säkert... men det gör jag 
nog inte. För då lär jag mig andra saker istället och då kommer jag inte in i det 
som jag vill lära mig. … Nu vill jag liksom komma in i det och ta tag i det, 
istället för att skjuta upp. 
 

Så småningom säger hon att det nog mest är föräldrar och äldre kamrater som påverkat 
henne till detta egna ställningstagande. Hon har inte berättat om sin nya inställning för 
någon innan intervjun. Beslutet har påverkat hela hennes förhållande till skolarbete, inte 
bara till matematiken. 

Att erfarenheter från tidigare upplevelser präglar förväntningar på de kommande visar 
Anna tydligt:  
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Nja, alltså när vi till exempel har teknikprov i NO. Det tycker jag är jätteroligt 
det ämnet. Och då tänkte jag: Nu ska jag verkligen visa vad jag kan, tänkte jag. 
Då fick jag papper och så och det gick jättebra alltihop men så är det ju vissa... 
Nu har det ju varit prov på bråk och det har gått skit. Då vet man att det inte 
kommer att gå bra och då kan man lika gärna skita i det. Så kan jag känna 
ibland liksom. 

Annan stress och oro kan också föras med in i skolarbetet. Carro berättar: 

Ja, ibland kan det ju vara sådär – olika dagar. Ibland så kanske man typ.. inte 
har kunnat sova eller nånting, eller varit jättestressad eller nånting… Ja, och så 
kommer man till skolan och så är det matte.” 

Anna beskriver hur hon kan reagera hemma vid arbete med läxan: ”Då är man ilsk och 
bryter stiftet på pennan och… men sen så typ när man har lugnat ner sig lite. Då går 
det.” 

Data via fokusgrupperna 

Aprilgruppen innehåller elever som upplever oro och/eller svårigheter. Majgruppen 
känner att de oftast trivs och lyckas med matematik. Majgruppen har en tydlig målbild 
av vad de kan använda matematiken till och de är medvetna om hur mycket den egna 
inställningen betyder för lärlusten inom matematik. Det högsta betydelsevärdet (14) får 
”Användning av matematik på fritid/i livet” och ”Jag är glad” bedöms som näst 
viktigast. Eleverna i aprilgruppen är mer beroende av andras medverkan och stöd, och 
de nämner inte under intervjun vad matematiken kan vara bra för i livet.  

Data via webbenkäten 

När jag tecknar en bild av resultaten av webbenkäten utgår jag endast från öppna frågor, 
där eleverna formulerar sina egna svar. Jag har här gjort en filtrering av svaren så att jag 
kan se vad som eventuellt skiljer ”Säker-gruppen” (38 st) från Osäker-gruppen (17 st). 
Den som är intresserad av några av svaren på de slutna kategorifrågorna får mer 
information i bilagorna 4 och 5.  

I den öppna frågan där eleven berättar om något i matematik som han/hon tyckt extra 
bra om visar det sig att de ”osäkra” uppskattar spel, enklare beräkningar inom till 
exempel addition eller att räkna i matteboken. Flera minns ingen lektion som de tyckt 
extra bra om. En elev skriver: ”Det roligaste tycker jag är när jag fattar och det är inte 
ofta för jag tycker att det går för fort!” En annan skriver: Men jag gillar inte dom där 
tabelltesterna. Dom blir jag bara stressad och nervös av.” De ”säkra” eleverna tycker till 
exempel om att räkna själv, Känguruprovet, problemlösningar, de lite svårare 
uppgifterna och mattegåtor. Några av de ”säkra” gillar matte och andra tycker det är 
tråkigt. 

B. Betydelsen av relationer till andra 

Hur sker samverkan med andra? 

Vilka viktiga aktörer finns det som påverkar elevernas lust, respektive olust att lära? 
Eleverna beskriver lärarna som nyckelpersoner, på gott och ont, men också 
klasskamrater, föräldrar och i vissa fall till och med grannar kan bli delaktiga i elevens 
livsvärld när det gäller skolmatematiken. Redovisningen av resultaten startar med de 
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enskilda intervjuerna för att sedan kompletteras med resultat från fokusgrupper och 
webbenkät. Resultaten redovisas kring grupperna lärare, klasskamrater och föräldrar.  
Intersubjektivitet är det begrepp som används inom fenomenologin för att visa på hur 
två subjekt förhåller sig till varandra. Detta flerrelationella perspektiv tycks vara viktigt 
för eleverna. Det är eleverna själva som delger sina tankar om samspelet med andra 
aktörer. Alla som medverkar i lektioner eller hemma finns på något sätt med och 
påverkar situationen samt försöker förstå vad som händer.  

Lärarna 

Lärarna – data utifrån enskilda intervjuer 

Att lärarna har stor betydelse för lärlusten torde inte vara någon överraskning. Det är 
dock skillnad på hur deras betydelse uppfattas eller uttrycks av eleverna. De flesta är 
mycket eller relativt nöjda med sina lärare i matematik. Flera känner dock att lärarna 
inte har den tiden för dem som de önskar att de kunde få. Det kan uppstå stressituationer 
där lärare inte verkar räcka till för alla. Eleverna upplever detta, får otillfredsställande 
respons och en ond cirkel riskerar att skapas. Om hur bra lärare ska vara säger Bea: ” att 
de lyssnar och inte stressar för då kanske de inte lyssnar på hela meningen... frågorna 
och så... och att de hjälper mig när jag behöver hjälp utan att jag får sitta och vänta.  

David har också erfarenhet kring vad han upplever som stressade/stressande lärare. Han 
jämför hur det är hemma, tillsammans med pappa.  

Jaa, det är ganska svårt att förklara, men fröknar håller väl på att berätta typ att 
(lite stressad ton)... Nu... Nu! ska vi göra det där! Och nu ska vi göra det där. 
Medan pappor gör så här att: (lugnare tal) Nu gör vi det här... och nu ska jag 
göra allt jag kan för att du ska kunna det här. Och nu ska vi ta det om och om 
igen. (byter till snabbare tal) Läraren håller på och gör så här: Nej, nu ska du 
göra om det där... nu! … De håller på och springer och sådär och försöker 
hjälpa och så där. De har så... det är så här att... Vad menar de? Medan pappor 
(positiv förvåning i rösten): Aah, nu förstår jag. 

Hjälpen ska vara ett stöd på vägen så att man förstår, som David säger: ”och svarar på 
det man vill ha svar på. ”Carro om hur en bra lärare bör vara: ” Hon ska va’ lugn och... 
inte stressa upp en… För en del lärare stressar mig och liksom... om jag har gjort fel så 
blir hon bara arg och så där.” 

Så kommer vi in på elevernas uppfattning om lärarnas inställning till dem. Carro 
beskriver att hon känner oro för hur hennes lärare uppfattar henne. Carro tycker numera 
att det är skönt att gå ifrån klassen till den mindre gruppen. När vi samtalar om vad som 
kan vara orsaken till detta funderar vi kring uppgifternas art, kamraternas påverkan, 
trygghet och oro. Då säger Carro: ” Det beror faktiskt lite på läraren!” När vi söker 
vidare kring detta berättar Carro: 

 Ja, men hon är så arg och sur jämt på mig… hon tycker ju liksom att varje 
gång vi har matte så är allting så jobbigt och så här… Eller alltså, hon håller på 
och pustar och håller på när man ska... när jag vill ha hjälp.” Carro är osäker på 
vad suckarna betyder men är orolig för: ”Att hon tycker att jag är jobbig! 
Eller..., jag vet inte.” 

Att lärarna tar det lugnt upplever eleverna som viktigt liksom att de visar sina goda 
vilja. Anna funderar kring ”bra lärare”:  
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 …bestämd och bra… Tro på sig själv. Hjälper till och sådär… så att man ska 
trivas och man ska ha det bra och inte sitta och… Nej, jag kan inte göra det 
här!...  utan att hon peppar och lite sånt här. Det blir roligt också när man har 
bra mattelärare… Hjälpa bra och sådär… liksom… om man räcker upp 
handen så får man hjälp men man får inte hjälpa så mycket så man säger 
svaren. Utan hjälpa så att man kommer på vägen och fattar och så. 

Anna arbetar gärna i liten grupp eller med enskilt stöd utanför klassrummet. Hon säger: 
”Det känns som om det går bättre när jag har en lärare bredvid mig.”  Vikten av att ha 
en lärare som hjälper till och förklarar bra utvecklas mer under rubriken ”Att förstå eller 
inte förstå”. 

Lärarna – data via fokusgrupper och webbenkät 

Att läraren bör vara positiv och lugn bekräftas också av April-fokusgruppen. Klart 
viktigast för den ”osäkra” gruppen är dock att ”Läraren förklarar på ett bra sätt”. Detta 
kännetecken får 22 ”betydelsepoäng” och där är också eleverna tydligt missnöjda. Att 
”Läraren förklarar bra” är för Maj-gruppen lika viktigt som att de får ”Hjälp av 
kompisar” (6 betydelsepoäng). 

I webbenkäten framgår att de flesta uppskattar gemensamma genomgångar för klassen, 
men några framhåller att de inte får bli för långvariga. Att läraren är hjälpsam och 
förklarar bra framhålls av ett stort flertal. Där framhålls också egenskaper som 
hjälpsam, förklarar bra, inte för snäll, trevlig, har humor, lugn, förstående, engagerad, 
varierad, duktig och tydlig av dem som känner sig ”mycket säkra” på matematik (Säker-
gruppen). De vill inte ha lärare som förklarar utan att eleverna begriper, klagar mer än 
nödvändigt, är för stränga eller säger ”det borde du kunna”. Lärarna ska också ha 
ordning på klassen och engagera eleverna i arbetet. 

De som är ”osäkra” eller ”inte så osäkra” (Osäker-gruppen) prioriterar att de får hjälp, 
att läraren förklarar långsamt och bra, ”inte gör så att jag känner mig som en idiot”, är 
lugn, glad och rolig. Däremot ska han/hon inte vara för sträng, ”skrika i klassen att jag 
inte förstår”, skälla eller kritisera när ”man inte förstår efter en genomgång”. Bra 
förklaringar nämns också där. 

Klasskamraterna  

Klasskamraterna – data utifrån enskilda intervjuer 

Klasskamraterna har också stor betydelse. Som bäst är de hjälpsamma och stödjande 
och lär ut lika bra som lärarna. Som sämst är de störande i klassrummet och skapar hos 
andra en rädsla för att fråga om hjälp eller för att arbeta med materiel som inte alla 
andra gör. 

Här skiljer det en del mellan pojkar och flickor. Tre av de fyra flickorna påtalar att de 
hyser eller har hyst oro för kamraternas attityder och då mest pojkarnas. Anna är 
tydligast på den punkten: 

Det är ju lite så att killarna i klassen – alltså – åååh, fattar du inte det? eller 
Hallå – liksom, sådär va. Om man säger fel på en fråga så, typ så: Ååh, fattar du 
inte det? Alltså typ, de slänger ur sig kommentarer. Ja, det är ju inte tjejerna då 
utan det är ju mer killarna. och då blir det ju så att man vill inte räcka upp 
handen för man vet att det blir så…att såna kommentarer kommer. Om hon 
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(läraren) skulle säga: Då går du fram och visar då – Då protesterar jag – inför 
hela klassen. Om det är typ en liten grupp då, som vi var, då känner jag mig lite 
mer säker för dom har jag jobbat med länge. Dom (här)vet jag ju inte. Vissa här 
inne har jag ju bara gått med i ett knappt år då och då känns det lite osäkert då i 
och med att det slängs ut kommentarer. Då blir man ju inte så sugen att gå upp 
och skriva på tavlan. 

Carro kan tänka sig att be läraren om hjälp men inte så att de andra hör vid till exempel 
en genomgång med klassen. Hon antyder att det ändå är bättre i denna klass än i en 
tidigare. Både Bea och Dora är tystlåtna elever, vilket kan vara ett tecken på att gruppen 
inger en viss rädsla. Bea säger också att hon helst tänker och jobbar själv jämfört med i 
en grupp inom klassen för” … då är det mest de andra som tänker. Mer så....” Hon 
uppger att hon ligger ”lite lågt så där”. I mindre grupp, där de känner sig tryggare, har 
de inte samma begränsning. Bea tycker ofta att det är bra när andra elever förklarar för 
henne men en nackdel kan vara. ”Ja, att de tar det på sitt sätt liksom när de förklarar och 
man inte riktigt hänger med på deras räkning. Och inte på mitt sätt...” 

Ingen av pojkarna nämner att de påverkas av någon oro för vad kamraterna kan tycka. 
Då jag tidigare varit eller ännu är lärare för alla i studien vet jag dock att särskilt Adam 
tidigare har känt oro för vad klasskamrater kan tycka och tänka kring hans osäkerhet i 
matematik. Jag är också övertygad om att denna osäkerhet inför andra är en bidragande 
orsak till att de alla periodvis har föredragit arbete i en mindre grupp. Kanske finns det 
en genusskillnad här. Om den ligger i att flickor och pojkar är olika känsliga för 
kamraternas påverkan eller om det bara är olika när det gäller att uttrycka denna oro är 
jag ännu osäker på. Här finns givetvis individuella olikheter men den skillnad som finns 
i många klasser mellan ”högljudda” pojkgrupper och ”tystlåtna” flickgrupper kan visa 
på en viss tendens. Att då vara en tystlåten och försiktig pojke är kanske ännu svårare då 
det strider mot den mer förväntade ”normen”. 

Klasskamraterna – data via fokusgrupper och webbenkät 

Det som framkommer i fokusgrupper och webbenkät, fyller ut och kompletterar 
resultatet i intervjuerna. I Aprilgruppen utgör ”Kompisar” en egen faktor där ”Tyst i 
klassrummet” och ”Hjälpsam” är kännetecken på vad som stärker lärlust i matematik. 
En elev väljer betydelsenivå 2 på tystnad men ”Hjälpsam” får inga poäng. I Majgruppen 
finns ”Tyst i klassrummet” (4 p) under faktor ”Miljö” och ”Hjälp av kompisar” (6 p) 
under faktor ”Stöd av andra” (se bilagorna 4 och 5). Vad skillnaden har sin grund i är 
svårt att säga. Aprilgruppen är mindre nöjd med sin kamratfaktor än vad Majgruppen är. 
Samarbetar de ”duktiga” mer med varandra? Har de lättare att koppla bort störande 
beteende i klassrummet? Alla deltagande elever kommer från samma två klasser så de 
har likartad arbetsmiljö. 

I webbenkäten vill ”Säker-gruppen” ha klasskamrater som är tysta, hjälpsamma, seriösa, 
visar respekt och gärna är positiva. Hela 21 elever väljer att skriva in att de inte vill blir 
störda i arbetet och inte ha kompisar som är negativa, oseriösa eller som retas och är 
spydiga. ”Osäkergruppen” prioriterar också tyst och lugnt arbete i klassrummet men 
tillägger att det är viktigt att kamraterna förstår att andra kan ha det svårt så att de har 
tålamod och kan hjälpa till. Dessa elever blir också störda av spring och skrik och vill 
inte att kamraterna ”ska skita i om jag inte fattar”. En uttrycker att det inte får bli för 
tyst, då ”jag pratar för mig själv”. 
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Föräldrarna  

Föräldrarna – data utifrån enskilda intervjuer 

Föräldrarnas viktigaste roll verkar vara att uppmuntra, stödja och påminna om till 
exempel läxor. De flesta är nöjda med sina föräldrars engagemang. Föräldrarna tar inte 
så stor plats i de flesta intervjuer. De påminner och kan hjälpa Anna, Benny, Charlie 
och Carro med läxor. Carro tar också hjälp av sina syskon. Doras föräldrar har genom 
samtal tydligt bidragit till att Dora har ändrat sin inställning till och ansvar för sitt eget 
lärande. Beas bonuspappa hjälper till med läxor vid behov. Adam säger att mamma 
”förstår ju inte vårat räknesätt”. David däremot har en lång utläggning där mamma ”inte 
är särkilt bra men PAPPA är bra.” (Det gäller stöd just inom matematik.) Han jämför på 
ett livfullt sätt hur ”fröknar” och ”pappor” förhåller sig till hans lärande. Pappa nämns 
ofta som plural men det gäller hans egen pappa.  

Så jag och pappa håller på med matten mycket. ... på tisdagar och sånt här. Då 
försöker han berätta för mig om det här… Det känns bra att ha en sån pappa. 
Jag tycker att pappor förklarar... eller att min pappa förklarar mycket bättre. Jaa, 
det är ganska svårt att förklara men... pappor har mycket bättre..., sådär att ... 
berätta, men fröknar håller väl på att berätta typ att (lite stressad ton)... ...Nu, 
nu ska vi göra det där! Och nu ska vi göra det där. Medan pappor gör så här 
att: (lugnare tal) Nu gör vi det här... och nu ska jag göra allt jag kan för att du 
ska kunna det här. Och nu ska vi ta det om och om igen. (byter till snabbare 
tal) Läraren håller på och gör så här: Nej, nu ska du göra om det där... nu! 
(något lugnare tal) Nej, nu...nu ska jag förklara för dig igen... Pappan...jag tycker 
faktiskt att pappor är mycket bättre på att förklara. … lugnare..., ...medan 
fröknarna tar det lite mer som på allvar…” Pappa tar det också på allvar ”… 
men han gör det på det lugna sättet. Jag förstår lite av vad de (fröknarna) säger 
men inte mycket... men pappor, ...jag förstår mycket av papporna. Ja, han 
berättar på det lätta sättet, Ja, som ... Vilket är störst till exempel...? Då tänker 
han på det här att... Nu... kolla här nu. (härmar pappa) Om man har till 
exempel 3,9... och 3,43. Då säger han så här: Nu ska du rita en nolla här 
bakom... och eftersom det är två stycken så ska du rita bara en nolla... Och då 
blev det 3,90! Och då är det det som är störst! Ja, och läraren håller ju också på 
och berättar om det här, ...att sätta n-o-l-l-a bakom. Så det är ungefär jämnt. 

När inte heller föräldrarna räcker till som stöd därhemma kan det vara aktuellt att vända 
sig till grannen. Anna, som föredrar att göra sina läxor under tiden för läxhjälp i skolan 
berättar, på tal om hemuppgifter:  

Ja, vissa, alltså… i början då… fick vi såna där läxor i boken, i bak. De var rätt 
så knepiga så inte ens mamma och pappa… Vi frågade grannen, men de 
fattade heller inte. Men såna är det inte längre. 

Föräldrarna – data via fokusgrupper och webbenkät 

Föräldrarna får en mer framträdande roll i April-gruppen, där en flicka lyfter föräldrarna 
som sitt första förslag till vad som kan stärka lusten. Gruppen samlas kring att det är 
viktigt att föräldrar hjälper och uppmuntrar. I Maj-gruppen finns ett kännetecken ”Jag 
får hjälp att lösa problem” och där ingår även föräldrarna.  I webbenkäten uttrycks det 
mer varierat i Säker-gruppen där föräldrar först och främst ska hjälpa till när eleven 
behöver hjälpen. Många skriver att de är nöjda med sina föräldrar och de egenskaper 
som framhålls liknar de som en lärare ska ha, förklara bra, trevlig, positiv, förstående 
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och stöttande. Osäker-gruppen betonar lugn, hjälpsam, ”göra så jag förstår” och ”inte bli 
arg när jag gör fel”. Egenskaper som kan motarbeta lärlust är när föräldrarna inte bryr 
sig eller inte tar sig tid. Irritation och tjat uppskattas inte heller. Endast osäker-gruppen 
nämner föräldrar eller syskon som inte heller förstår sig på matematiken. 

C. Undervisningens innehåll 
 

Eleverna berättar mycket om innehållet i undervisningen och olika moment som de 
försöker lära sig. De utgår från sina erfarenheter och beskriver olika händelser utifrån 
sin livsvärld. De kan berätta hur de är organiserade (enskilt, grupp, klass, vilket i min 
studie ses som arbetsformer) eller hur innehållet behandlas, dvs. om de diskuterar, 
laborerar eller lyssnar på lärarens genomgång (vilket här betraktas som arbetssätt). 
Begreppen arbetsformer och arbetssätt flyter således samman och dessa erfarenheter 
beskrivs därför gemensamt. Stoffet, dvs. vad det är tänkt att de ska lära sig inom 
matematikämnet, och elevernas erfarande av skilda moment beskrivs inledningsvis 
nedan. 

Stoffet – vilka moment inom matematik ger mest lust att lära? 

I intervjuerna med de åtta eleverna, som alla haft eller har det lite kämpigt med 
skolmatematiken, framkommer vissa ämnesområden som de verkar trivas bättre med i 
undervisningen. Förutom addition, subtraktion och delvis multiplikation verkar 
geometri vara ett uppskattat område. Dels ger de kända områdena en trygghet och 
känsla av att eleverna förstår, och de anser att de behärskar området tillfredsställande. 
Geometri innehåller också flera praktiska moment, där det gäller att mäta, rita och 
använda sedan länge kända begrepp. Min tolkning är att det man kan gillar man. Svårt 
är tråkigt. 

När eleverna berättar om olika områden inom matematiken som de anser ger mest lust 
att lära varierar svaren. Det är ofta svårt att avgöra om valen har att göra med vilket 
område som studeras just då i skolan eller om deras åsikter är väl reflekterade. Geometri 
verkar vara mest uppskattat. Procent är det delade meningar om liksom mått och 
mätning. Charlie föredrar ”minus, plus, gånger” för ”det har jag gjort många gånger”. 
Carro gillar också ”addition och subtraktion… för att jag har lättare för det”. Det är ofta 
de praktiska momenten kring mäta, rita med linjal, ”mäta omkrets med skorna” som ges 
som positiva förklaringar, förutom att eleverna känner sig ”duktiga” inom det område 
de nämner. Procent är lika ofta på lärlust- som på lärolust-sidan och där handlar det 
också om de ”förstått” eller inte. ”Det är så mycket att hålla koll på”, säger Carro men 
tillägger också att: ” Procent håller jag på liksom att greppa taget om nu.” Hon tycker 
också att ”deciliter och meter och sånt är rätt jobbigt”. Bea anser att klocka och tidtabell 
är ”svårt och tråkigt”. Dora, som just fått förståelse kring olika vikter säger ”jag lärde 
mig det och då är det ju roligt med det nu.” 

Fokusgruppen med de ”säkra” eleverna uppskattar sådant som problemlösning medan 
de ”osäkra” vill kunna lära sig stoffet genom praktisk tillämpning. Det blir också tydligt 
i webbenkäten att problemlösning och andra mer utmanande uppgifter, tabelltest och 
matematiktävlingar ibland skapar stimulans hos de säkra men ännu mer tydligt stress 
och oro hos de ”osäkra”.  
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Arbetsformer och arbetssätt 

Matteboken verkar vara ganska omtyckt av de flesta. Den skapar en fast rutin och 
eleverna vet vad den står för. För att det inte ska bli tråkigt behövs dock variation. Det 
kan göras till exempel med det som Aprilgruppen efterfrågar, nämligen utomhusmatte, 
matte på datorn och praktisk matte. Spel och lekar gör också matten mer uppskattad, 
speciellt av de mer ”osäkra”. Ingen stress som med tidtagning bara, om de får 
bestämma. Bra förklarande genomgångar med klassen, men inte för långa och inte för 
hastigt är återkommande åsikter i intervjuer och webbenkät. De flesta vill ha 
undervisningen i sin egen klass men flera talar varmt om när de har eller har haft 
undervisning i mindre grupp eller enskilt. 

Benny tycker att ”det är tråkigare att sitta själv och räkna, men jag lär mig lika bra”. 
Matteboken bedöms av eleverna vara bra men variation behövs. Anna skulle gärna 
räkna mer parvis men ”Det är ingen som är sugen på sånt. Alla vill typ jobba i boken.” 
Mer om att jobba i klassen eller i en mindre grupp finns att läsa under egen rubrik i 
temasammanställningen. Charlie tycker det är svårt med division och ”när vi har börjat 
på nåt nytt”. 

Läxor är det skilda uppfattningar om. Charlie och Carro undviker eller glömmer dem 
ofta. Charlie tänker att de är till för att lärarna ska ”veta om man kan klara sig. Tror 
jag... (skratt).” Dora har ändrat inställning till läxor och andra uppgifter:  

Det känns jättebra och man är liksom väldigt lättad över att vara klar med den 
saken. ... så fort jag kommer hem så gör jag dem och sedan sitter jag och gör 
dem så gott det går och inte gör det i sista minuten och så. 

David anser att läxorna är till för att eleverna ”ska förstå mer.” Anna tänker:  

Läxor är ingenting som jag gör frivilligt riktigt. Där får typ mamma och pappa 
säga till mig lite sådär. Jag sitter ju hellre vid datorn eller går ut och sådär. Men, 
jag går ju på den där läxhjälpen. 

När det gäller arbetsformer verkar det som om eleverna accepterar att lärarna 
bestämmer hur det ska vara. Anna blir nervös vid prov när hon sitter i klassrummet med 
alla andra bakom pärmar, men hon har inte kommit på tanken att fråga om hon kan sitta 
någon annanstans. I Adams klass avgör lärarna vem som sitter tillsammans. När en 
flicka i Aprilgruppen föreslår fri placering i klassrummet menar en pojke att det skulle 
bli kaos då. Genomgångar och praktiska övningar uppskattas ganska genomgående. 

Matematikboken har en central plats i skolmatematiken, men det skiljer sig lite kring 
hur mycket eleverna vill använda den. Många vill helst jobba med boken och ett fåtal 
vill det inte alls. Matematik med hjälp av dator ger lärlust anser Aprilgruppen medan 
flera elever i webbenkäten skriver att de aldrig använder datorn under matten. Praktiskt 
arbete med matematik ger speciellt elever i behov av särskilt stöd lust att lära. 
Problemuppgifter lockar däremot de som känner sig säkra i matematik. Utematte var det 
enda förbättringsområde som Maj-gruppen fick fram i sin fokusgrupp. Annars var de 
nöjda som det var. 

Stressen flera känner kommer också till uttryck, till exempel hos Carro: ” För en del 
lärare stressar mig och liksom... Ja, fast jag tycker det är stressande det också faktiskt... 
(om genomgång vid tavlan som hon oftast ändå gillar). Davids livfulla beskrivning om 
skillnad mellan läraren och pappa och Annas oro inför provsituationer är också exempel 
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på situationer som upplevs stressande. Vikten av lugn och ro i klassrummet och särskilt 
Aprilgruppens betoning på att läraren ska vara lugn pekar också på att stress påverkar 
negativt.  

Från webbenkäten visar också flera utsagor på att elever vill ha en lugn och förstående 
omgivning, både hemma och i skolan men för lugnt kanske inte heller är bra. Anna: 

Då behöver man ju inte jobba allt vad man har då. Då tar jag det lite smått 
lugnt då. Ja, jag jobbar ju, men inte så jättefort så att jag stressar. Men ligger 
man efter då hinner man ju inte sitta och prata med kompisar och tänka på vad 
man ska göra – för då… 

Anna fortsätter om provsituationer: ” Ja. Det är ju så att jag har koll på vad de andra gör 
och jag kollar ju runt så där...” Då går tiden och energin till att se hur det går för de 
andra snarare än åt de egna uppgifterna.  

 

Analys 2 - Teman utifrån erfaren lust och olust i 
skolmatematiken 

När jag försöker förstå och finna mening i ett myller av data behöver materialet sorteras 
och systematiseras på olika sätt. Inom de olika faktorer som beskrivits tidigare syns 
några genomgående teman som återkommer på olika sätt, både i intervjuer och i enkät. 
De tre mest framträdande, så som jag uppfattar resultatet, är att kunna förstå, att ha 
arbetsro och känna trygghet. Återigen är det de enskilda intervjuerna som står i fokus 
för analysen. 

A. Att förstå eller inte förstå  
Fenomenologi är ett sätt att försöka förstå mening. Eleverna brottas också med sin 
förståelse av skolmatematiken. Att förstå vad matematiken kan vara bra för är kanske 
lika viktigt som att förstå de moment som skall läras in. Att tvingas lära in stoff som 
inte kan förstås innebär givetvis ett stort problem för många. Matematiken skapar både 
mer mening och glädje när eleven förstår hur hon/han skall göra och varför. 

”Hur ska jag kunna lära mig det när jag inte förstår det?” Så funderar David när han 
ligger hemma och försöker få in kunskaperna i sitt huvud. Ibland under genomgångar 
tänker David: ”Ja, jag förstår inte riktigt vad hon menar, men jag gör som hon säger.” 
Han redogör bland annat för storlek på decimaltal som varit knepigt för honom att 
förstå:  

Ingela: - Du sa: Genomgångar var inte så bra. Brukar det va’ många saker där  
  som du inte förstår då? 

David: - Ja, rätt så mycket. Men lite av det här kommer jag ihåg. 

Ingela: - Från tidigare lektioner eller? 

David: - Ja..., dom håller på med 0,7...vilket är störst? 

Ingela: - Ja, just det. 

David: - Är det 3,9, 3,83 och sånt här… 
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Ingela: - Mmm. 

David: - Och nu har jag förstått!!! 

Ingela: - Nu har du förstått det!? 

David: - Ja. 

Ingela: - Vad var det som gjorde att du förstod det? 

David: - Ja, det var själva talena som jag förstod. När hon berättade då       

            förstod jag vad hon menade. 

Ingela: - Ok, Hur kändes det då?  

David: - Det kändes bra för det var ett ganska smart sätt att räkna på... 

Ingela: - Ok. Och det har varit något som har varit svårt för dig förut,        

            tänker du? 

David: - Ja, och nu har jag äntligen kunnat det!! 

Ingela: - Ok!! Ja, ja... Och det kom när hon förklarade? 

David: - Ja. 

Ingela: - Ja, och då fastnade det? Då förstod du det i ditt huvud? 

David: - Och det gör jag än! 

… 

Ingela: - Om du har träffat på det nån annan gång... att det har varit en sån där 
 genomgång eller att det har varit nåt inom matematiken som du inte, 
 liksom, förstår... 

David: - Mmmm. 

Ingela: - Hur känns det i huvet då? 

David: - Det känns ju sådär... jobbigt sådär och att jag tänker: Oj, hur ska    

      jag kunna lära mig det här när jag inte förstår det? 
 

David kan fundera vidare på detta i skolan och hemma. Han försöker återkalla vad som 
hänt under lektionen och känner oro för hur han ska kunna lära sig detta. David berättar 
om hur han ligger och blundar hemma: 

 David: - Och då gör jag... Åh, vad var det nu igen? Hur ska jag göra nu då? 

Ingela: - Och då blir du lite orolig? 

David: - Eeeh, vad sa du? 

Ingela: - Vad gör du med din oro? Du ligger där själv hemma... 

David: - Ja, ja… jag försöker få in det i huvet! 

Ingela: - Ja, du försöker förstå det av dig själv där? 

David: - Ja. 

Ingela: - Tar du hjälp av nån eller? 
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David: - Nej, jag försöker tänka... eller... tänka om... hur det var på 
 lektionen och försöka få in det igen. 
 

Så småningom kommer dock pappa ofta till undsättning och hjälper honom att förstå.  

Anna berättar också mycket om hur viktigt det är att fatta eller förstå. Läraren har ofta 
genomgång på sådant som ”man typ inte riktigt förstår”, och det uppskattas av Anna. 
Läraren ska ”hjälpa så att man kommer på vägen och fattar och så.” Hon fortsätter:  

Anna: - Alltså, i början då så är det som - vad är det som händer? Men när man 
 börjar förstå så är det ju mycket roligare. Om det är så att man inte fattar 
 så blir det ju mycket tråkigare. När man förstår själva grejen så blir det ju 
 roligare. 

Ingela: - Ja, märker du nån skillnad då på att… Nu har jag lust att jobba idag. 
 Går det sämre eller bättre då eller..? 

Anna: - Det märker jag liksom alltså – när det går sämre så är det lite trögt 
 sådär, alltså typ att hjärnan inte vill arbeta med en sådär och när det går 
 bra då blir det  liksom bara jobba, jobba sådär. 

Ingela: - Och när det går bra så jobbar man ännu mera. Hur är det när det är 
 tvärtom då? 

Anna: - Då är det typ trögt sådär. Då är det som typ man sitter och tänker på 
 lite annat, vad man ska göra efter skolan och så där. 

Bea är inne på samma linje kring vikten av att förstå. Läraren ska hjälpa ”så att jag 
förstår!” Hon berättar om ett minne då läraren var stressad: ” då fick jag inte riktigt den 
hjälpen som jag ville ha. Utan då så hjälpte hon mig fast jag inte förstod och sen gick 
hon till ett annat barn.” Bea upplever att matematiken på sista tiden blivit rolig efter att 
under lång tid ha varit tråkig och reflekterar kring orsaken: ”Det är väl att jag har 
förstått mer. Och förut förstod jag ju inte så mycket utan det är mest nu som jag förstår.” 
Hon känner att hon lärt sig både i klassen och i lilla gruppen, med och utan lärarens 
hjälp. Dora berättar hur roligt det blir när man lärt sig något, som i hennes fall kilo och 
andra enheter: ”Jag lärde mig det och då är det ju roligt med det nu.”  

I April-gruppen värderas att ”Läraren förklarar på ett bra sätt”, vilket säkerligen betyder 
att förklaringen skall leda till att eleverna förstår. En likartad faktor finns i Maj-gruppen 
– ”Läraren förklarar bra.” I webbenkäten återkommer liknande formuleringar och en i 
”osäker”-gruppen skriver att matematik ”är roligast när jag fattar – och det är inte ofta.” 

B. Den lilla kontra den stora gruppen – arbetsro och 
respekt för alla 
För- och nackdelar med att få undervisning i den vanliga klassen, kontra i mindre grupp 
eller enskilt är under ständig diskussion. Inkludering och exkludering är här några 
aktuella begrepp som analyseras och bedöms utifrån olika ståndpunkter. Vad kan vinnas 
och vad riskeras att förloras om eleven har undervisning utanför den ordinarie klassen. 
Vem tar beslutet och på vems villkor tas det? I denna undersökning värderas ofta den 
lilla gruppen högt. Kanske beror det på att alla själva oftast tyckt att den varit ett bra 
alternativ som de uppskattat att vara en del av. Dora sammanfattar:  
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Ja, den lilla gruppen lär man sig ganska mycket mer på för då är det inte sådär 
stoj och spring och sånt där och då får man lära sig lite mer för att det inte är 
så stor grupp. Då är det mindre elever och mer tid att få lära sig av läraren.  

Benny minns: ”Det var roligare förra året. Då hade vi en liten grupp. Men det var 
lugnare och så.” Anna menar att läraren behöver vara: ”...bestämd och bra, sådär... och 
förklara bra... Tro på sig själv...” Detta bidrar till att Anna kan trivas och ha det bra. Att 
stora elevgrupper påverkar hur mycket tid läraren har för var och en tar flera upp. Det 
kan då hända att lärare inte upplevs lyssna tillräckligt på eleverna, vilket orsakar stress. 
Detta tar bland annat Bea upp och hon tillägger: ”helt ok att gå till liten grupp... det inte 
så pratigt.” Carro känner en annan form av stress: ”För en del lärare stressar mig och 
liksom... om jag har gjort fel så blir hon bara arg och så där. ... hon är så arg och sur 
jämt på mig...” 

Benny och Charlie behöver plocka med saker eller rita för att få ett lugn. Benny: ”Jag 
gör ju saker samtidigt som jag lyssnar.” Det kan dock hända att intresset för den 
verksamheten ibland tar överhanden. Eleverna berättar inte om att de på ett medvetet 
sätt försöker avskärma sig från eller undvika matematiken. Det får jag själv som 
lyssnare försöka förstå av sammanhanget. Mer plockande, prat och fokus på annat 
verkar bero på om eleven har mindre lust eller förståelse för vad som ska utföras. 

Med ytterst få undantag vill alla elever ha lugn och ro i klassrummet och känna att man 
visar varandra respekt. Tystnad måste inte vara total avsaknad av ljud. Lite småprat om 
arbetet är ok men det ska inte vara högljutt och störande. Spring, skrik och spydiga 
kommentarer är inte välkomna och många önskar att klasskamraterna ska vara seriösa 
och inte gnälla och vara negativa. De förväntar sig också att lärarna medverkar till att få 
denna lugna och tillåtande arbetsmiljö. Att klassrumsmiljön och arbetsron får så stort 
fokus kanske pekar att arbetsron kunde vara bättre än den ofta är. Ett tecken på det kan 
vara alla de olika slag av störningar som elever exemplifierar med. ”Lugnt i 
klassrummet” anses vara viktigast i webbenkäten för lärlusten. (Fråga 6: 83.6 % väljer 
+3 och +2.) Där finns dock ingen fråga om hur de bedömer arbetet i sin nuvarande 
klass. Fokusgrupperna gör båda denna bedömning och där väljer nio elever betyg 4 och 
5 medan sex elever väljer 1 och 2. (5 är högst och 1 är lägst). 

C. Trygghet – ”då känner jag mig lite mer säker” 

Att kunna känna sig trygg med den vuxne och med kamraterna i gruppen är extra 
betydelsefullt, enligt flera av de intervjuade. Det är inte alltid klart uttalat men kopplas 
till att läraren lyssnar, det är lugnare, roligare och lättare att få hjälp.  

Dora får inleda: ”… den lilla gruppen lär man sig ganska mycket mer på för då är det 
inte sådär stoj och spring och sånt där och då får man lära sig lite mer för att det inte är 
så stor grupp. Då är det mindre elever och mer tid att få lära sig av läraren. Hon 
fortsätter: ”Men i en stor grupp så får man inte så mycket tid av läraren och så att lära 
sig dom sakerna.” Dora har tidigare inte gärna velat gå ifrån klassen för att delta i den 
mindre mattegruppen. Under detta läsår har det dock skett en förändring. Hon 
uppskattar hjälpen i gruppen och är motiverad att lära sig. 

Alla elever som deltar i intervjuerna har provat att ha matematik i mindre grupp och då 
gå ifrån den egna klassen för att ha matematik någon annanstans. Alla uttrycker också i 
intervjuerna att detta har varit eller är något bra för dem. Några går inte längre till liten 
grupp men de talar gott om den tiden de tillhört en sådan och några ser med saknad på 
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hur de hade det där. Adam säger att kan kanske längtar tillbaka till arbete i mindre 
grupp. Anna:” Om det är typ en liten grupp då, som vi var, då känner jag mig lite mer 
säker.” och ”Det känns som om det går bättre när jag har en lärare bredvid mig”. Hon 
jämför med den större klassen i sjuan, där hon inte litar på kamraternas respekt och stöd: 

Ingela: - Känner du dig trygg då så att du räcker upp handen och frågar i  
 klassrummet? 

Anna: - Nej, det gör jag inte. 

Ingela: - Har du funderat på varför du inte gör det? 

Anna: - Nej, det är ju lite så att killarna i klassen – alltså – ” - Åååh, fattar du 
 inte det?” eller ”- Hallå!” – liksom sådär va. Om man säger fel på en 
 fråga så, typ så:  ”- Ååh, fattar du inte det? alltså typ, de  slänger ur sig 
 kommentarer. Ja, det är ju inte tjejerna då utan det är ju mer killarna. och 
 då blir det ju så att man vill  inte räcka upp handen för man vet att det 
 blir så… att såna kommentarer kommer.  

Benny funderar på hur det var i sexan:” Men det var lugnare och så. Och så gjorde vi 
roligare grejer.” Bea menar att:” i den mindre gruppen lyssnar fröken bättre tycker jag... 
än i den stora gruppen.” Charlie tycker bäst om lektionerna i den mindre gruppen. Det 
är inte lika mycket av att räkna i matteboken då och han får snabbare svar på sina 
frågor. Det är också mera prat kring matematiken och mer praktisk matte. Charlie och 
jag försöker att få en förklaring till vad det är som gör att han tycker bättre om arbetet i 
den mindre gruppen. Till slut konstaterar han: ” Nej, det är bara roligare!” Han upplever 
ingen svårighet med att gå ifrån klassen. Det är bara en fördel. David beskriver arbetet i 
mindre grupp: ” Ja, det är mycket lugnare där, tycker jag.”  Oftast är han numera inte 
med i liten grupp men han har provat och skulle gärna vilja vara där fler gånger. Lite 
tråkigt skulle det dock kunna vara ibland. Carro säger att: ” jag tycker att det är bättre i 
den lilla gruppen hos dig för... jag vet inte varför men...” När vi letar bland orsaker till 
hennes ståndpunkt, om det är vad vi gör, kamraterna eller något annat, säger hon till 
sist: ” ”Det beror faktiskt lite på läraren!” 

Alla intervjuade elever har en mångårig erfarenhet av skolan och 
matematikundervisningen. De som har lätt för att lära och anpassa sig till rådande 
omständigheter smälter lätt in i den form som ges. De som har svårigheter att lära eller 
inte trivs med formerna får det mer bekymmersamt. Benny är den som tydligast 
uttrycker ”...det mesta är ju lätt”. Han har under många år vantrivts med många av 
formerna för skolmatematiken men har nu insett att han ”får stå ut – även om det är 
skit.” Frågan är hur djupt denna inställning sitter. Den var genomgående under intervjun 
men visade sig inte utåt i den observation jag deltog i. Då var Benny relativt aktiv och 
närvarande, svarade på och ställde egna frågor. Där hade jag velat göra en 
kompletterande intervju för att få det klarare för mig. Tidsramarna för studien medgav 
dock inte att ytterligare fördjupa alla intressanta frågeställningar som kom fram 
underhand. 
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Slutsatser 

Att försöka dra slutsatser i ett material som omfattar åtta enskilda intervjuer, nitton 
elever i fokusgruppsintervjuer och 134 webbenkätsvar är inte helt lätt. Intervjuerna har 
bildat en bas här och enkäten har i vissa delar bidragit med ytterligare information.  

Valet av en fenomenologisk livsvärldsansats som teoretisk utgångspunkt innebär i sig 
att man som forskare bejakar komplexiteten och det mångdimensionella. Utan insikten 
om hur alla delar samverkar och alla subjekt påverkas och påverkar de erfarenheter som 
eleverna gör skulle bilden inte bli så komplett. Själva livet är en väv med olika inslag. 
Ofta upplevs kanske livet till och med som ett trassligt garnnystan, där man i bästa fall 
kan skönja några färgade trådar som löper kors och tvärs och på så sätt blir synliga som 
lite mer medvetna reflektioner kring det som är livet. I detta arbete har jag tillsammans 
med eleverna nystat i deras skolmatematiska livsvärld (eller fenomenologiskt uttryckt: 
deras regionala livsvärld) och funnit några sådana trådar som de bedömer ha större 
betydelse för dem. Jag har då funnit tre områden som de finner har störst inverkan på 
om de känner lärlust eller inte inom matematik. Det handlar om samspelet mellan lärare 
och elev, att förstå, god lärmiljö och förståelse för matematikens användning. Inbördes 
rang är inte bedömd så siffrorna i rubriken anger bara vilka fyra områden som anses 
vara mest betydelsefulla. 

1. Samspelet mellan läraren och eleven 
Att det finns en ömsesidig tilltro mellan läraren och eleven är av stor vikt. Att bli sedd, 
lyssnad på och få stöd och hjälp vid behov, uttrycker flera. Positiva förväntningar och 
utmaningar som är anpassade efter förmågan är också viktigt att få möta. Eleverna vill 
ha lugna, tydliga och förstående lärare. Lärare som upplever stress av för stora eller 
stökiga elevgrupper, kanske med många elever i behov av särskilt stöd, har svårt för att 
kunna göra ett gott jobb. Det blir lätt en ond cirkel där en stressad lärare missar att 
uppmärksamma behov, inte orkar ta tag i störningar och kommentarer och kanske ger 
svar som gör att eleven känner sig lämnad i sticket. 

2. Upplevelse av framgång – att kunna förstå 
”Hur ska jag kunna lära mig det när jag inte förstår det?” Davids utsaga pekar tydligt ut 
det som flera elever berättar om. De förstår ofta inte vad de håller på med. Ibland är det 
så illa att de varken förstår vad de gör eller varför de gör det. Vem kan lära sig något 
med de förutsättningarna? De elever som prestationsmässigt lyckas bättre ger också 
uttryck för en större tilltro till sig själva. Man kan diskutera vad som är orsak och 
verkan. Sannolikt ger upplevelse av framgång större förståelse men förståelse ger också 
upplevelse av framgång. Min slutsats av studien är att dessa aspekter står i ett nära 
inbördes förhållande och ömsesidigt påverkar varandra.  

3. Lärmiljö 
Här finns en nästan total enighet. De vill kunna arbeta i en miljö där de kan tänka och 
känna sig trygga i sin grupp, utan att bli störda eller känna oro för andras negativa 
kommentarer. Detta sker oftast bäst i klassrummet men elever i behov av särskilt stöd 
finner ofta denna arbetsro lättare i en mindre grupp. De högpresterande vill också ha 
arbetsro men de lär sig mycket själva med hjälp av boken eller tillsammans med 
kamrater. De störs mindre av lite ljud i klassrummet.  
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Flickorna verkar reflektera mer kring sin oro och osäkerhet när det gäller matematik. 
De är också mer lyhörda för hur kamraterna bemöter dem i klassrummet. Flickorna 
nämner bara att det är pojkarnas kommentarer de är rädda för. Om det innebär att det 
huvudsakligen är pojkar som stör och kommenterar negativt eller om pojkarnas åsikter 
väger tyngre låter jag vara osagt. Pojkarna verkar inte direkt bli störda av den typen av 
kommentarer. I webbenkäten är det några pojkar som vill att kamraterna skall vara 
”roliga” för att de ska ha lust att lära matematik. Om det behövs för deras lärande eller 
om de vill ha lite ”humorpauser” under lektionerna är oklart. Ingen flicka nämner att de 
vill ha ”roliga” kamrater för att kunna lära bra. 

4. Förståelse för matematikens användning 
I resultaten från fokusgrupperna är inte flickors och pojkars åsikter separerade. I 
webbenkäten har jag mer fokuserat på att jämföra säkra och osäkra snarare än 
jämförelser mellan flickor och pojkar. Skillnader som syns i materialet är att de 
”osäkra” eleverna inte ger uttryck för att de förstår vad de ska ha matematiken till. De 
har svårt att förstå många delar av ämnesinnehållet och känner stor stress och oro vid till 
exempel tester på tid. De har stort behov av de vuxnas stöd, vid till exempel lugna 
genomgångar och individuella förklaringar. De ”säkra” vet vad matematiken är bra för 
och de gillar ofta utmaningar, problemlösningar och även matematiktävlingar.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Matematik – te’ va’ nôtta? 
Som västgöte frågar jag mig allt som oftast: ”te’ va’ nôtta?” (till vilken nytta) skall detta 
ske eller göras? Att det är bra att kunna läsa och skriva på svenska och även en del på 
engelska är ofta oomtvistat av eleverna i skolan. Men vad ska man med matten till? Det 
blir tydligt i studien hur olika elevernas horisonter är när det till exempel handlar om 
vilken nytta eleven kan se med matematiken. Carro hade några vaga idéer: 

Ja, ifall man åker utomlands och/eller om man typ jobbar med... eller jobbar i 
andra länder eller sådär typ... och ifall man handlar och sådär. Ja, ifall man 
köper nåt? Man ska mäta nånting och... Man ska lämna in räkningar och sånt. 

”Till vilken nytta har vi matematik?” är kanske en fråga som det talas om för lite. Den 
förste som nämnde det under datainsamlingen var en kille under andra 
fokusgruppsintervjun. Han menade att han fick lust att lära sig matematik eftersom han 
fick användning av det när han skulle läsa tidningens serietabeller från fotbollen. Nyttan 
av att kunna matematik fick sedan av hela gruppen den enskilt högsta 
betydelsevärderingen. För mig blev detta också en ögonöppnare. Är det insikten om 
matematikens betydelse för dem, nu och senare i livet, som gör att ett intresse skapas? 
Om det funnits en större insikt hos de osäkra eleverna tidigare - vad är det då som gjort 
att den avtagit? Eller har insikten inte funnits hos dem? Kanske de sitter lektion efter 
lektion utan att på något sätt förstå meningen med det hela? Att inte förstå varför och 
inte förstå hur det hela fungerar. Kan det finnas sämre förutsättningar för ett lärande? 
Detta är ett område som det definitivt behövs mer kunskap om. Forskare kan säkert göra 
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sitt här, men det kan också varje enskild lärare och förälder. Låt oss tala om vilken 
nytta, och kanske till och med glädje, vi kan ha av matematik. Jag har nog själv mest 
insett nyttan än så länge men jag vet att andra även finner glädjen. Och då tänker jag 
inte på Sudoko. 

Att få känna aha-upplevelser eller att hamna i tillstånd av ”flow” talar forskare om och 
de flesta vet nog hur bra det känns. I Skolverkets studie (2003) resoneras bland annat 
om dessa tillstånd av lust, ”då både kropp och själ engageras”. Dessa positiva tillstånd 
kan skapas i olika lärandemiljöer men de kännetecknas av gott samspel mellan elev och 
lärare och leder till kunskapsmässigt och personligt växande. Motsatsen är då istället 
”brist på välbefinnande”. Också här är det mycket kopplat till relationen till läraren men 
också till arbetssätt, omgivning och matematik som abstrakt konstruktion (Samuelsson 
2007). 

Enligt kursplanemålen skall matematik syfta till att ”utveckla elevens intresse för 
matematik” och få en ”tilltro till det egna tänkandet” samt utveckla sin förmåga att 
”förstå, föra och använda logiska resonemang”. De skall också få ”uppleva den 
tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem”. Många 
elever i studien beskriver en skolmatematik som ligger långt från dessa mål. Är det 
arbetssättet, som Samuelsson (2007) problematiserar, som orsakar olust och ängslan?  

Ofta tycks mycket fokus ligga på att producera och göra procedurer som är svåra att 
förstå. Ibland utvecklas till och med skamkänslor hos den som riskerar att känna sig 
som ”mindre intelligent” än sina kamrater. 

Arbetsro och trygghet ger grund till förståelse 
De två senare temana, gruppstorlek/arbetsro och trygghet, är mycket förbundna med 
varandra. I en stor grupp blir tiden för var och en mindre och stressen ofta påtagligt 
ökande. Läraren ska räcka till för alla, vilket kan innebära att elever känner sig lämnade 
i sticket med något ouppklarat problem. Det finns fler klasskamrater att påverkas och 
störas av och fler som kan kännas hotfulla. Några spydiga kommentarer i början av en 
termin kan skapa oro under flera år. En lärares suckar, kanske av trötthet eller andra 
skäl, kan göra att en elev inte känner sig omtyckt.  

Att alla åtta intervjuade elever talar väl om tiden i liten grupp är tydligt. Den positiva 
bilden kom för några efter en tid. Vad innebär denna positiva bild av undervisning i 
mindre grupp i en tid då inkludering och exkludering är högst aktuellt? Är det största 
skälet att arbetsron blir bättre? Känns det tryggare för att elever och lärare lär känna 
vara? Ökar möjligheten till individanpassning så att förståelsen ökar? Diskussioner 
kring för- och nackdelar för elever när det gäller val mellan visst stöd inom klassens 
ram eller stöd i en mindre grupp är en ständigt aktuell fråga. I dagsläget går strömmen 
mot ökad inkludering men vad innebär det för de enskilda eleverna? Den positiva bild 
som de intervjuade eleverna har när det gäller att lämna sin klass för att under vissa 
lektioner ha undervisning i mindre grupp avviker från det som framkommer i mycken 
annan forskning. Där betecknas ofta gruppundervisning exkludering. Kanske är det inte 
så enkelt. Kan vi lita på när eleverna säger att de vill vara i mindre grupp? Vad talar för 
och emot? Här finns anledning att forska vidare, inte minst utifrån elevernas egen 
horisont. Min uppfattning är att undervisning vissa lektioner under veckan, som bygger 
på att eleven också vill delta, inte behöver leda till exkludering. Den egna klassen är 
dock alltid hemvist och utgångspunkt. 
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Skolverkets studie (2003) tar också upp ”god arbetsmiljö som innebär tid, arbetsro och 
gott socialt klimat för vuxna och elever” som främjande av lust. Rapporten tar också 
upp det positiva med lärare som har ”tilltro till elevernas förmåga och lyhördhet för vad 
de har svårt med” som viktiga faktorer.  

Flickor och pojkar – olika behov och ”rädslor”.  
Mer reflekterande flickor som har stor känslighet för vad pojkarna säger, eller uttrycker 
på annat sätt, visar sig i resultatet. Deltagarna i studien är 11-13 år. Det är en period då 
de är känsliga för andras åsikter och deras självkänsla bygger mycket på hur de lyckas i 
skolan och om de har kamrater. De påverkas också i hög grad av vad elever av det 
motsatta könet signalerar till dem. I studien framgår det hur flickorna påverkas av 
pojkarnas beteende men inte tvärtom. Är det för att flickorna inte har samma påverkan 
på pojkarna, för att flickorna inte kommenterar pojkarna eller beror det bara på att 
pojkarna inte vill nämna det? Här finns skäl att forska vidare kring genus och 
matematik. Hur kan både flickor och pojkar stärkas i sin utveckling och har de samma 
förväntningar på sig för att kunna utvecklas. Är matematik kanske mer ett logiskt, 
”manligt” skolämne som bygger på konkurrens och tävlan? Är det därför samtal om och 
kring matematik inte får det utrymme som styrdokumenten talar om? Hur klarar till 
exempel estetiska värden konkurrensen med tabellträning och algoritmräknande? 

Vad kan pedagoger göra för att förbättra skol-
matematiken? 
Nedanstående slutsatser går att dra direkt från elevsvaren och de stämmer också överens 
med rapporter och andra forskares slutsatser, till exempel i Skolverkets rapport 221 
(2008). Kursplanen i matematik nämner ord som intresse, tilltro, kreativitet och 
kommunikation.  

Motivera 

Att bättre förstå betydelsen av motivation och känslor i matematiken är också värdefullt. 
Det menar bland andra Hannula (2006) som vill ha mer  

” exploration, understanding and communication instead of rules, routines and 
rote learning. This requires that all feel safe and perceive that they can 
contribute to the process. Focus on mathematical processes rather than 
products!” 

Elever i behov av särskilt stöd när det gäller matematik har ingen klar bild kring vad de 
ska ha matematikkunskaper till. Att koppla skolmatematiken till deras egen vardag och 
utgå från deras erfarenheter och intressen underlättar säkert för att höja deras motivation 
för att lära. De behöver dessutom ofta få arbeta praktiskt och med konkret materiel för 
att utifrån det kunna skapa inre, mentala bilder av vad de vill kunna räkna ut. 

Undervisa 

Att tala med och lyssna på eleverna är av stor vikt oavsett vilket ämne det berör. Det är 
också viktigt att läraren leder lärandet i klassrummet. När det gäller matematik verkar 
det finnas vissa skillnader som lärare och forskare inte fokuserat på tillräckligt. Varför 
upplever många elever just matematikämnet som extra svårt? Är det på grund av en 
vanlig uppfattning om att matematik är antingen rätt eller fel? Det blir så tydligt med 
missade poäng och bockar i kanten. Att förstå begrepp och beräkningsprocedurer samt 
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vilka lösningar som passar bäst, är viktigt menar Per-Olof Bentley, som en slutsats efter 
TIMSS 2007. Samma undersökning pekar också på att ”Teacher instruction and 
guidance is fundamental” och  “Independant work does not give this required and vital 
feed back.” 

Samtala 

Elever är ofta kloka och ser klarsynt på skolsituationen, men det är inte alltid lärare tar 
dem på allvar. Kanske kommer vi inte ens i samspråk med dem så att vi får syn på deras 
bild av hur allting hänger ihop. Oro och missuppfattningar som kommer i dagen har en 
större möjlighet att redas ut och försvinna.  Våra roller som lärare och elever är olika 
men målet att eleven ska kunna lära sig matematik, till och med intresserat och med 
glädje, är gemensamt. Det finns formulerat i läroplanen och det är matematisk 
förståelse, att se mönster och samband som behövs mer i framtiden. Enkla 
räknefärdigheter finns det andra hjälpmedel till (Engström 2003). 

Metoddiskussion 

Att forska i sin egen praktik 
Som framgår av studien har jag valt att forska i min egen skolpraktik. Under det läsår 
undersökningen gjordes arbetade jag halvtid på min skola och studerade den andra 
tiden. Tidigare under studierna har jag gjort en del förstudier, med siktet inställt på detta 
arbete. Jag har då kunnat känna av själv och även frågat eleverna om de kunde tänka sig 
att ställa upp på fortsatta undersökningar. Detta har de ställt sig positiva till. Jag var 
medveten om att detta kan vara problematiskt men även ge en del fördelar.  Den 
förförståelse jag har kring eleverna och deras skoltid ser jag i huvudsak som fördelaktig, 
men jag måste vara klar över vad som framgår av undersökningen och vad som 
eventuellt är mina övriga iakttagelser. Jag får inte heller påverka eleverna i någon 
speciell riktning utan hålla mig öppen och nyfiken på resultatet för att kunna göra 
iakttagelser som jag eventuellt inte förväntat mig. Annars kan mina förkunskaper bli 
begränsande.  

När det gäller webbenkäten tror jag inte att det påverkat i någon märkbar grad. Alla svar 
är ju konfidentiella och merparten av eleverna har aldrig haft mig som lärare i 
matematik. För de 19 eleverna i fokusgrupperna har jag för färre än hälften periodvis 
fungerat som speciallärare. Ingen av dem har haft mig som klasslärare i matematik. Av 
de åtta elever som deltagit i enskilda intervjuer har jag tidigare varit speciallärare för tre 
och under det senaste läsåret stöttat tre av dem, huvudsakligen i matematik. 

Kan jag då bedömas vara trovärdig i min forskning? Kan eleverna känna sig öppna och 
ärliga i intervjusituationen? Min bedömning är ja. Eleverna har deltagit av fri vilja och i 
Doras fall till och med efterfrågat att få bli intervjuad. Jag bedömer att eleverna varit 
uppriktiga i sina svar och inte känt att de behövt undanhålla information eller kritik. 
Min relation till elever är också i vanliga fall öppen och frispråkig. Vi kan i regel 
ifrågasätta varandra utan att det blir spänt och konstlat. Vi talar med varandra och 
lyssnar på varandra. Att jag är vuxen och deras lärare kan man dock aldrig komma ifrån. 
Ett jämställt förhållande är det ju inte. Däremot vet de att de kan komma med kritik och 
att jag kan ta till mig den och även be om ursäkt när jag gör fel. 
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Man måste ställa detta i relation till vad jag fått fram om jag som utomstående intervjuat 
för mig okända elever. Hade jag då kunnat fördjupa frågor som jag nu gjort utifrån den 
kunskap jag haft? Hade de känt sig trygga med att tala om händelser och känslor som de 
erfarit om vi inte mötts tidigare? Nu kunde vi direkt prata om en skolsituation som vi 
båda hade gemensam och jag upplever att det var mer frigörande än begränsande.  
Enligt empirisk-holistisk forskningstradition har forskaren ofta en förtroendefull 
relation till informanterna och de senare är omsorgsfullt valda. En mångfald av data och 
öppenhet för resultatet är också typiskt för denna forskningstradition. 

Att forska i sin egen praktik har också på senare år blivit mer vanlig och är en erkänd 
form av forskning. Speciellt inom skolvärlden tror jag dessutom att det är ett sätt att 
närma forskning och praktik till varandra.  Där forskning på skolan ibland inneburit att 
lärare inte känt igen sig och därför haft svårt att ta till sig den kan forskning i skolan 
öppna nya möjligheter till skolutveckling.  

En öppen forskningsansats 
Min vilja att bättre förstå elevernas känslor och tankar kräver en ansats som är öppen 
och följsam och som riktar sig mot det eleverna berättar. Fenomenologi fann jag vara 
den ansats som passade forskningsfrågan bäst. Den är öppen och söker den förståelse 
och mening som eleverna formulerar i våra samtal. Att jag har en förförståelse inom 
området efter många år som lärare och det faktum att jag delvis också känner de elever 
jag möter i detta arbete, ger mig både möjligheter och problem. Mina förutfattade 
meningar kan försvåra en total öppenhet och följsamhet och det måste jag vara 
uppmärksam på och kritisk tänkande till.  

Att många av eleverna också känner mig kan innebära att de gör en bedömning av vad 
de vill säga till mig som de kanske inte gjort om jag var okänd för dem. Å andra sidan 
innebär min förförståelse att jag kan ställa frågor och fördjupa samtalet kring delar som 
en, för eleverna okänd, forskare inte kunnat göra utan denna förförståelse. Min 
förhoppning var också att det faktum att eleverna och jag känner varandra kan 
underlätta i samtalet och att de ska kunna vara ärliga i sina svar utan att ta hänsyn till att 
jag varit, eller ibland delvis ännu är, lärare för dem.  Jag stödjer mig här bland annat på 
Kvale (1997) som menar att en god intervjuare känner både ämne och mänskligt 
samspel väl. Till ämne får då, i studien, räknas både skolmatematik och kännedom om 
eleverna och deras skolvardag. 

Webbenkät i fenomenologisk livsvärldsansats 
Att använda enskilda intervjuer som bas i en livsvärldsstudie är vanligt. Att använda 
fokusgruppsintervjuer, enligt denna forskningsansats, kan också vara acceptabelt. Att 
däremot använda en enkät, och dessutom en webbenkät, kan vara ytterst tveksamt. Jag 
vill här ta upp varför jag valt att ta med den och varför jag anser att det i viss mån kan 
bidra till resultatet. 

Jag har tidigare använt mig av webbenkäter i skolan och funnit att de fungerat bra, om 
de inte används för ofta. Eleverna känner sig lyssnade på och tar det på stort allvar, med 
vissa undantag. Svaren är konfidentiella. Vi lärare kan inte härleda svaren till en viss 
handstil som om svaren skrivs på lapp. Min enkät består av tre frågor för att ringa in 
årskurs, kön och tidigare skola. Av dessa användes frågan om kön också för filtrering. 
Frågan om hur säker eleven känner sig inom matematik använde jag också för filtrering 
av svar (säker eller osäker). Därefter följde två slutna frågor (med alternativ) med olika 



 

 57

exempel som kan ge lärlust. En fråga gäller om de upplever glädje och tillfredsställelse i 
lärandet. Två slutna frågor med olika alternativ frågar om när eleven anser sig lära 
matematik bäst. En frågar om eleven uppnår målen. En annan om eleven får användning 
av sin fantasi och kreativitet. En fråga berör olika arbetssätt och den sista frågan gäller 
hur eleven uppfattar enkäten. De svar jag huvudsakligen tagit upp som resultat i denna 
studie är från de öppna frågorna (nr 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 20). Där skriver 
eleverna fritt ur hjärtat. Dessa svar kan då hjälpa mig att ge en bakgrund till det resultat 
jag erhållit i intervjuerna. Jag ser också vissa tendenser i de slutna frågorna, till exempel 
den stora enigheten kring att eleverna vill ha det lugnt i klassrummet. 

Frågorna är tyvärr inte ställda så att de fångar upp synpunkter kring egen förmåga. De 
handlar mer om relationer till kamrater, lärare, föräldrar samt arbetssätt, innehåll och 
form. Troligen skulle jag utformat enkäten annorlunda om jag varit medveten om de 
olikheter som finns i den egna inställningen och som jag nu ser i resultatet. Men 
poängen var just den: att genomföra en kartläggning i ett första skede för att sedan 
kunna fördjupa frågeställningarna. Med facit i hand menar jag att den också bidrog till 
detta. 

Jan Bengtsson, ledande inom fenomenologi i Sverige, förespråkar en metodologisk 
kreativitet som kan göra ”sakerna som de visar sig” full rättvisa även om det ibland 
innebär konflikt med vetenskapens krav på metod (1999). Forskaren måste välja mellan 
sakerna eller en viss metod. Jag har, via mina skilda sätt att få fram data försökt vara 
följsam och på olika sätt lyssnat och läst vad eleverna berättat för mig om sina egna 
upplevelser av skolmatematiken. På så sätt menar jag att även enkäten kan bidra till 
resultatet i denna studie. I bilaga 3 finns fler uppgifter som framkommit i webbenkäten 
men som inte direkt tagits upp i resultatdelen. 

Avslutning 
Min erfarenhet och de kontakter jag haft hittills har pekat på att både elever och lärare, 
som varit direkt eller indirekt berörda av studien, har varit intresserade av att delta och 
att ge av sin tid för studien. Jag hoppas också att det ska ge tillbaka på så sätt att 
resultatet ska kunna bidra till ökad kunskap om och förståelse för hur eleverna uppfattar 
skolmatematiken så att den kan utvecklas till det bättre, inte minst på de skolor där 
studien genomförs. 

För mig har det varit intressant att få ta del av elevernas tankar om skolmatematik och 
sedan på ett mer fördjupat sätt strukturera och systematisera deras tankar och 
erfarenheter. Det skulle vara omöjligt att kombinera lärarjobbet med att gå till djupet på 
samma sätt med varje intressant frågeställning, men mina väckta insikter och ett ökat 
intresse för elevernas perspektiv på sin livsvärld i skolan dör nog inte så lätt. Nyfiken är 
jag sedan gammalt men denna nyfikenhet på elevernas horisont är snarare väckt än 
mättad. Jag är övertygad om att vi som lärare och föräldrar blir bättre på våra uppdrag 
om vi bättre försöker förstå de ungas perspektiv. Vi kan ju samtidigt försöka dela med 
oss av våra egna erfarenheter. Så lär vi av varandra och vi får stötta varandra på vägen. 
Det finns inga trollspön som förbättrar allt i ett slag.  

En sammanfattning av vad studien lär mig 
Ägna tid åt att skapa en god relation till eleverna. Samtala med dem regelbundet, enskilt 
och/eller i små grupper. Tala mycket med och mindre till dem. Lyssna ärligt på deras 
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synpunkter och förslag. Ägna extra tid och engagemang till dem som visar sig ha 
svårigheter eller känner olust för mitt ämne. Ifrågasätt mig själv först – vad kan jag 
bidra med för att underlätta situationen? Ta hjälp av föräldrar i förändringsarbetet. 
Samverka i arbetslaget för att finna förbättringar och genomför dem.  

Kunskapsbidrag och kommande forskning 
Forskning kring matematiklärande och -undervisning är omfattande och behandlar olika 
delar, med skilda utgångspunkter. Så långt jag förstått är dock en fenomenologisk 
forskningsansats ovanlig i detta sammanhang, särskilt när det gäller att få fram 
elevperspektivet. Att vidga kunskapen kring elevers perspektiv och hur några av dem 
ser mening i sitt matematiklärande är mitt bidrag till forskningen. Som Kirkegaard så 
väl uttrycker det: Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag 
först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv 
när hon tror, att hon kan hjälpa andra. 

Då jag nu också utbildar mig till speciallärare kan jag citera en annan elev som haft 
stora svårigheter i skolan och som ville ge ett råd till alla lärare. Det var kort men 
innehållsrikt. Lär känna dina elever! Här finns anledning, både hos forskare och 
praktiserande lärare, att försöka finna eleverna där de är för att hjälpa dem mot deras 
och skolans mål.  Livet är komplext och då finns sällan enkla lösningar. Vi behöver 
bättre förstå hur mening framträder i helheten och hur den skapas tillsammans med 
omgivningen. 

Om lärande 
I studien fokuseras elevers erfarenhet av lärande inom skolmatematik. Vilka faktorer 
påverkar och vad skapar lust och olust? Olika perspektiv på lärande beskrivs också i 
studien. Under mina egna studier kring lärares yrkeskunnande och yrkesutövande fick 
jag del av Mats Ekholms syn på hur människor lär, vad som är gemensamt och vad som 
skiljer sig åt. Ekholms sammanfattning nedan kan bidra till att både vuxna och barn kan 
bli medvetna om hur lärande sker och varför vi inte alltid lär på samma sätt. 
Förhoppningsvis bidrar min studie till ökad förståelse kring elevers erfarenhet av 
lärande på ett sätt som kan bidra till ökad lust och bättre kunskaper i matematik. 

 

Alla människor... 

Lär genom intryck från omvärlden 

Lär genom att exponera sig för nya intryck 

Skapar föreställningar inom sig som stimulerar till nytt lärande 

Tar efter andra människor  

Bygger tankemässiga strukturer 

Bygger känslomässiga strukturer 

Erövrar språk och begrepp 

Vidgar språket 

För dialoger 

Minns 
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Människors lärande varierar eftersom de. . . 

Utsätts för varierande mängd stimulans 

Möter olika förebilder 

Begränsas av normer, resurser, rörelse 

Möter olika utmaningar i sitt tänkande från sin omgivning 

Uttrycker respektive undertrycker olika slags känslor 

Befinner sig i en språklig situation som är laddad med olika komplexitet, 
innehåll och grad av lekfullhet 

Möter olika slags partner i sina dialoger, vilka ställer olika krav på gensvar i 
resonemang och argumentering 

Minns i varierande grad 

 (Föreläsning 2008, Skövde Högskola, Mats Ekholm, Karlstad universitet) 
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Bilagor  
 

1 Informerat samtycke. Blankett för elev och vårdnadshavare. 

2 Webbenkät – frågeformulär 

3 Webbenkät – sammanfattning 

4 Fokusgrupp – April-gruppens kvalitetskarta 

5 Fokusgrupp – Maj-gruppens kvalitetskarta 
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Bilaga 1   

Undersökning om skolmatematik – informerat samtycke   

Under våren 2010 kommer jag att träffa några elever på Mellanskolan och Storskolan 
för att undersöka hur de ser på matematiken i skolan. Undersökningen ligger till grund 
för den magisteruppsats som jag ska skriva för Skövde Högskola. 

Det gäller dels en webbenkät, där svaren avges anonymt, dels några gruppintervjuer och 
klassobservationer, där jag deltar och antecknar vad jag ser samt ett fåtal enskilda 
intervjuer. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt, med stor respekt för 
uppgiftslämnarens integritet. Resultatet av undersökningen kommer att beskrivas, 
analyseras och diskuteras i min uppsats.  Min handledare är Kennert Orlenius. 
Uppsatsen  kommer att examineras på Skövde Högskola och så småningom publiceras, 
bl a på internet. Det finns då ingen koppling till ovanstående skolor med i texten. 

För att kunna gå vidare i arbetet krävs att jag får tillstånd av rektor och berörda lärare på 
skolorna samt av eleverna och (då de är minderåriga) och deras vårdnadshavare. 

Godkännande av rektorer och lärare gavs 5 februari 2010. 

Alla som deltar i enskilda intervjuer och observationer kan senare dra sig ur om de 
önskar. Jag tar då inte med resultat av deras medverkan. Då webbsvaren och 
gruppintervjusvaren inte kan knytas till enskilda elever går det inte att ta bort svaren 
därifrån om någon vill dra sig ur de delarna. Välkomna att höra av er med frågor och 
synpunkter och kontakta mig om ni inte längre önskar delta i undersökningen. 

Syftet med undersökningen är att fördjupa kunskapen om elevernas relation till 
skolmatematiken för att därigenom försöka förbättra undervisningen. 

Med vänlig hälsning, 

Ingela Eriksson 

0500-440505, ingela@varing.se 

Samtycke till att delta i undersökningen 

Eleven…………………………………………., klass…………skola:……………….. 
samtycker till att delta i ovanstående undersökning. Markera vilka delar som eleven kan 
tänka sig att delta i. 

 webbenkät 

 gruppintervju 

 klassrumsobservation 

 enskild intervju 

Datum………………..   Plats:………………………. 

………………………………………            ……………………………………… 
namnteckning elev   namnteckning vårdnadshavare 
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Blanketten lämnas till klasslärare/mentor snarast möjligt f v b till Ingela. 

Bilaga 2 Webbenkät – frågeformulär 
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Bilaga 2 Webbenkät – frågeformulär (fortsättning) 
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Bilaga 2 Webbenkät – frågeformulär (fortsättning) 
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Bilaga 2 Webbenkät – frågeformulär (fortsättning) 
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Bilaga 3 

Webbenkät – sammanställning av några av resultaten 

134 elever, hälften flickor och hälften pojkar, deltog i webbenkäten. 67 gick i sjuan, 38 i 
femman och 29 i sexan. Av alla elever var det 28 % som kände sig mycket säkra, 59 % 
ganska säkra, 11 % inte så säkra och 1,5 % inte alls säkra i matematik. Utifrån kön och 
säkerhet gjorde jag vissa jämförelser i materialet för att se var det fanns samstämmighet 
och differenser i åsikterna. Fråga 19 borde varit tydligare för att eliminera risken att 
vända värdena 1-5 i fråga om vanlig verksamhet under en lektion. Några svarade där 
tvärtom vilket gör svaren något osäkra. Om den frågan varit med i förstudien hade den 
inte sett ut så nu. Svaren pekar på att enskilt arbete är klart vanligaste aktiviteten under 
lektionerna. Därefter kommer att läraren talar inför hela gruppen, elevsamtal i grupp och 
praktisk matematik ligger någonstans i mitten och matematik med hjälp av dator är 
mycket ovanligt. 11 elever anser att de aldrig får användning av sin fantasi/kreativitet 
under lektionerna, 4 får det alltid och de flesta ligger på mittenvärden. Glada och 
tillfredsställda är 9 alltid, 6 aldrig och 76 elever ofta. 

De 38 elever som bedömer att de känner sig mycket säkra i matematik har också 
uppnått målen, 26 mer än väl och 12 för det mesta. Av dessa är 25 pojkar och 13 
flickor. Av de 17 (10 flickor och 7 pojkar) som fyllt i inte så säker och inte alls säker 
säger sig 6 klara målen för det mesta, 8 är på god väg och 3 har inte nått målen. 
Eleverna ansåg att enkäten var lätt att fylla i, varken speciellt rolig eller tråkig, ganska 
intressant och 130 ansåg att de gjort sitt bästa med att besvara frågorna. 

Lust att lära/jobba med matematik och bäst lärande 

Eleverna bedömer i de flesta exemplen att god lust att lära också innebär bra lärande. 
Att jobba med sådant man förstår bedöms som extra viktigt men att lära sig nya saker 
värderas också högt. Arbetsmiljön i klassrummet skall helst vara tyst eller möjligen lite 
småpratigt. Liv och rörelse i klassrummet ger både olust och sämre lärande. Eget arbete 
i matteboken värderas också högt både vad gäller lust och inlärning. Att använda datorn 
i matematikundervisningen var mer trevligt än effektivt och ett stort antal hade ingen 
erfarenhet av det. Par- eller grupparbete upplevdes av många som både trevligt och 
lärorikt. Att läraren går igenom moment för hela klassen upplevs huvudsakligen lika 
positivt som att få personlig instruktion och det ger ännu högre värden när det gäller bra 
lärande. Att kamrater förklarar verkar också ge mer lust än effektivt lärande, men ligger 
ändå klart på den positiva sidan. Praktisk matematik är något mer lustfyllt än effektivt, 
enligt den totala elevgruppen. Ungefär lika olustigt som ineffektivt är det att lösa 
uppgifter på tid eller att tävla med varandra. 

Flickor och pojkar 

I det mesta liknar flickors och pojkars svar varandra. Jag ser dock några avvikelser som 
är värda att notera. Ungefär lika många flickor som pojkar känner sig säkra på 
matematik men betydligt fler av pojkarna väljer mycket säker (25), jämfört med 
flickorna (13). Flickorna har ett större behov av att förstå för att få lust och kunna lära. 
Pojkar är mer roade av att tävla och att göra övningar på tid men minst hälften av både 
flickor och pojkar sätter tävling och tidspress på minussidan. Flickor trivs bättre än 
pojkarna med par-/grupparbete. 17 av pojkarna anser att de lär sig matte utmärkt med 
hjälp av dator jämfört med en av flickorna. Om båda högsta värdena (+3 och +2) 
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summeras ligger de dock ganska lika. Det är två flickor och fyra pojkar som inte säger 
sig nå målen i matematik. 

När eleverna själva ger exempel på sådant som de tyckt extra bra om i matematiken 
(fråga 8) nämner flickorna fler saker än pojkarna. Bråk och procent får flest val av båda 
(12 flickor och sex pojkar), fyra räknesätt, spel (4 flickor, 2 pojkar), tabeller (tre 
vardera), räkna i boken (5 flickor), problemlösning (två vardera). Bland pojkarna får 
statistik, gruppuppgift och vinklar en ”röst” var. Endast flickor nämner variation, 
Känguruprovet, inte för lätt och inte för svårt, lätta uppgifter, utmaningar, när det är 
svårt, praktiskt – som att väga, datorarbete, med musik på, får bestämma läxan själv, när 
man förstår, hjälp i liten grupp och ”allt”. 

Mycket säker och inte så säker/inte alls säker 

För att se om det finns skillnader mellan olika kategorier har jag jämfört svaren mellan 
de som känner sig mycket säkra (38 st) och de som känner att de inte är så säkra eller 
inte alls säkra (17 st = osäkra) De mycket säkra uppskattar eget arbete i matteboken och 
gemensamma genomgångar mer än de osäkra gör. De mycket säkra uppskattar att lära 
sig nya saker betydligt mer än de osäkra. När det gäller tidspress och tävlan är 
skillnaden stor. De osäkra tycker inte om detta och anser inte att de lär sig bra då. Flera 
i den gruppen vill däremot gärna att det är lite småpratigt i rummet. Det är elva av de 
osäkra som uppskattar arbete i liten grupp med annan lärare men fyra anser inte att de 
lär sig bra där. Att arbeta i klassrummet tycker sex av de osäkra har +2 eller +1 medan 
tio satt det på minussidan. 

På fråga 8 ges delvis olika svar på vad de tyckt extra bra om i matematiken. De mycket 
säkra nämner bråk och procent, problemlösning, tabeller, geometri, Känguruprov, det 
mesta och lärargenomgång vid tavlan. Båda grupperna skriver räknesätten och de mer 
osäkra ger också förslag på spel, matteboken och ”datorn”. 

” det roligaste tycker jag är när ja fattar och det är inte ofta för ja tycker att det går för 
fort! och hemma kan ja inte jobba för att ingen i våran familj kan matte och ja har svårt 
att jobba själv!” (svar på fråga 8 av en som inte alls känner sig säker) 

 

Människor som kan skapa lust eller olust för matematik 

I enkäten finns öppna frågor där eleverna skriver om hur kamrater, lärare och föräldrar 
skall vara för att eleven ska ha lust att lära matematik.  

Kamrater – skapa lust: 

Genomgående, alla kategorier, skriver att de vill ha det tyst och lugnt, ev. lite småprat. 
Kamraterna ska själva jobba med matte, vara hjälpsamma och inte störa i arbetet. 

Kamrater – skapa olust: 

Olust kan skapas av att man blir störd, retad, om de är gnälliga och anti, oseriösa eller 
”klaga och sucka om jag inte fattar nåt som dom gör”. Om de förklarar dåligt och för 
snabbt är det inte heller bra. ” när man springer och skriker, men det är jobbit om det är 
för tyst för ja pratar med mej själv när ja jobbar i boken.” 
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Lärare – skapa lust: 

Trevlig, lugn, hjälpsam, men ändå lite sträng samt förklara så att eleven förstår. Att 
läraren är lite rolig och lektionerna varierade uppskattas också.  

Lärare – skapa olust: 

Skälla och vara arg, ”strunta i mig”, ”skrika ut över klassen att jag inte förstår så klassen 
skrattar”, ”göra så att jag känner mig som en idiot”, ”förklara dåligt och bara säga att det 
borde jag kunna”, ”klaga mer än nödvändigt”, ” inte gå igenom det fort utan förklara 
detaljerna”. 

Föräldrar – skapa lust: 

Hjälpa till och förklara, lugna, engagerade och positiva, uppmuntra, ”duktig och 
förstående”, pusha och stötta. Många svarar att de är nöjda med föräldrarna (Precis som 
dom är, det är perfekt.) Någon känner sig ganska uppgiven – ” mamma kan ingen matte 
och inte min syster heller så det är svårt att plugga hemma!” 

Föräldrar – skapa olust: 

Många påpekar att det aldrig hänt – ”men det gör dom aldrig!!!” Andra skriver om 
föräldrar som kan ”strunta i mig”, ”sätta så höga krav att man inte kan uppnå dem”, är 
ointresserade, klagar, tjatar, ”inte är hemma”, eller inte lyssnar. Det är inte heller lätt när 
inte heller föräldrarna förstår - ”för att dom inte heller fattar. När dom inte har tid att 
hjälpa mig, och berättar jättefort så att jag inte hinner med.” 
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Bilaga 4 – Fokusgrupp, April (olust) 

 

Bilaga 5 – Fokusgrupp, Maj (lust) 

 


