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Matematiskt självförtroende ur ett elevperspektiv  

Självförtroende är ett viktigt begrepp som till stor del påverkar eleverna i  

matematik. Detta ligger till grund för bland annat motivation, arbetsglädje och 

resultat. Den här uppsatsen syftar till att ta reda på och fördjupa hur elever ser 

på det matematiska självförtroendet. För att ta reda på detta har jag utfört både 

en enkätundersökning som två fokusgruppsintervjuer i en femteklass.  

Studien har visat att  eleverna är medvetna om att självförtroende har stor 

betydelse för deras inlärning och utveckling. Bland olika faktorer som påverkar 

det matematiska självförtroendet visade det sig svårt att fastställa vilken/vilka 

som är viktigast eftersom alla individer är olika och har olika förutsättningar.  

Vad studien ändå kan fastslå är att en positiv miljö med en kreativ och varierad 

undervisning som är stimulerande och utmanande är viktiga förutsättningar för 

att elevernas självförtroende ska stärkas.      

 

Nyckelord: Matematik, självförtroende, inlärning, utveckling, undervisning 

 

 

 

Mathematical confidence out of a student perspective 

Self-confidence is an important concept that largely affects the students in  

mathematics. This is the basis for among others motivation, job satisfaction and 

result. This paper aims to find out and immerse how students think about the 

mathematical confidence. To find out, I conducted both a survey as two focus 

group interviews in a fifth grade. This study has shown that students are aware 

that self-confidence in very important for their learning and development. 

Among different factors that affect the mathematical confidence it proved hard 

to determine which/what is most important because every individual is different 

and has different conditions. This study concludes that a positive environment in 

a creative and varied teaching that is stimulating and challenging are important 

conditions for students' self-confidence to improve.  
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INLEDNING 

I PISA:s internationella undersökning 2012 framgick att de svenska 

matematikkunskaperna fortsätter att sjunka och att resultaten från de svenska 

skolorna ligger under OECD-genomsnittet. I samma undersökning framgick det 

att en majoritet av eleverna inte tycker att det är roligt att lära matematik och att 

allt färre elever uppskattar ämnet ju högre upp i årskurserna de kommer. 

Sambandet mellan glädjen i inlärningen och själva resultaten är varken svår eller 

ologisk att se (Linnanmäki, 2003). En orsak till detta kan vara elevers allt 

svagare självförtroende i matematiken som många forskare och lärare uttryckt 

en oro för de senaste åren.  

Matematikläraren Martin Fernström belyser i UR:s program Pluggkoden 

(2015) problematiken med att många elever kämpar med ett dåligt matematiskt 

självförtroende. Han menar att många elever felaktigt tror att de har svårt för 

matematiken vilket blir ett stort hinder för deras inlärning. En annan 

matematiklärare, Tove Bergström, uttrycker i nämnaren 3 (2007) att hennes 

vision är att alla hennes elever ska ha ett starkt matematiskt självförtroende. Hon 

ser självförtroendet som den viktigaste faktorn till att ta kontroll över sin 

inlärning då ett gott matematiskt självförtroende gör ämnet roligare, 

motivationen ökar och elever då har lättare att utveckla sina matematiska 

förmågor.  

Detta kan stärkas utav Wahlström (1993) som skriver att självförtroendet är 

grunden till elevens vilja att lära sig och påverkar elevens motivation och 

inställning till ämnet. Konsekvenserna av ett svagt självförtroende i skolans 

ämnen beskriver Taube (1987) då hon lägger fram sin teori om att alla 

människor har ett naturligt driv att lära sig men att det drivet minskas då 

självkänsla och självförtroende blir försvagat. En stor del av tidigare forskning 

är överens om att självförtroende är en faktor som påverkar elevers utveckling 

och inlärning. Linnanmäki (2003) drar detta till sin spets då hon skriver att 

självförtroende är den faktor som har störst inverkan på en elevs 

matematikinlärning. Något som stämmer väl överens med skolverkets tankar 

som beskrivs i Lgr 11: ”Matematikundervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 

matematik i olika sammanhang”  

Därför är detta både ett relevant och viktigt ämne att fördjupa sig i. Det är 

också viktigt att angripa området ur ett elevperspektiv. Mycket forskning (bl.a. 

Jenssen, 1996; Auno & Brandelius-Johansson, 2002) har visat att 

självförtroendet har stor betydelse för elevernas inlärning och utveckling. 
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Studien kommer därför vara viktig för att göra elevernas röst hörd i något som i 

högsta grad angår dem. Den kommer även kunna vara användbar för att ge 

lärarkåren en bild av elevernas syn på självförtroende och hur lärarna själva kan 

arbeta för att stärka elevernas självförtroende. Först då kan elevernas 

självförtroende öka och i takt med det även deras matematiska utveckling och i 

slutändan deras resultat.  

 

Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur olika mellanstadieelever, både elever 

med uppskattat starkt och med uppskattat svagt självförtroende, uppfattar och 

vad de har för åsikter om självförtroende i matematiken. Därför kommer 

uppsatsen att utgå ifrån ett elevperspektiv. För att kunna uppnå uppsatsens syfte 

kommer frågeställningarna vara följande: 

Hur uppfattar mellanstadieelever att matematiskt självförtroende påverkar det 

matematiska lärandet? 

Vad anser mellanstadieelever att det finns för faktorer som påverkar deras 

självförtroende i matematiken? 

Vad anser mellanstadieelever att det finns för åtgärder och arbetssätt som 

skolan kan göra för att stärka elevernas matematiska självförtroende? 
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TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta kapitel ges först en presentation och förklaring av begreppet 

självförtroende och flera närbesläktade begrepp. Detta för att förklara eventuella 

missförstånd och för att förtydliga hur den här uppsatsen kommer använda de 

olika begreppen. Därefter presenteras tidigare forskning kopplad till elevers 

självförtroende i allmänhet och det matematiska självförtroendet i synnerhet.  

Kapitlet avslutas med en teorisammanfattning. Där sammanfattas och 

presenteras hur teori och tidigare forskning kommer användas vidare i 

uppsatsen.  

 

Centrala begrepp  

Den här uppsatsen utgår i största utsträckning från begreppet självförtroende. 

Kring självförtroende finns en mängd närbesläktade begrepp som nedan 

förtydligas i betydelse och användning i denna uppsats samt deras relation till 

nyckelbegreppet självförtroende.  

 

Självförtroende 

Självförtroende beskrivs vanligtvis och även i den här uppsatsen som tilltro 

till den egna förmågan, hur en individ ser till sina möjligheter att klara av en 

specifik uppgift (NE, 2016). Jensen (1996) lägger till att individens inställning 

och attityd till sig själv är grunden till personens självförtroende. Denna 

inställning påverkas hela tiden av omvärldens reaktioner på tidigare prestationer, 

lyckade som misslyckade.  

 

Självkänsla 

Självkänsla handlar om hur tillfreds en person är med hur han eller hon 

uppfattas av andra människor (NE, 2016). Begreppet är närbesläktat med 

självförtroende och dessa begrepp har stor inverkan på varandra. Auno och 

Brandelius-Johansson (2002) skriver att skillnaden mellan självkänsla och 

självförtroende är att självkänsla påverkas av inre faktorer medan 

självförtroende påverkas av yttre. Självkänsla handlar istället om vem en person 

upplever att den är och inte vad den gör. Både Jensen (1996) och Ljungblad 

(2001) skriver att dålig självkänsla hos elever kan vara svårt för läraren att 

upptäcka men genom att uppmuntra, bekräfta och höja elevernas självförtroende 

så kommer även deras självkänsla bli tryggare på sikt.  
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Självbild/Självuppfattning 

Auno och Brandelius-Johansson (2002) beskriver självbild som den bild en 

person har av sig själv genom sina egna egenskaper och karaktärsdrag och till 

vilken grad individen är medveten om sig själv som en unik individ. I 

klassrummet är lärarens uppgift att bekräfta och uppmuntra elevernas goda sidor 

och egenskaper för att hjälpa eleverna att kunna skapa en positiv självbild. 

Självbild kan även kallas för självuppfattning.    

 

Motivation  

Motivation är en psykologisk term för de faktorer som väcker, formar 

och/eller riktar individens beteende mot olika mål (NE, 2016). Hannell (2004) 

belägger att motivation har ett nära förhållande med självförtroendet. Hon 

poängterar att motivation grundar sig i hoppet om framgång så ju högre 

självförtroende en person har desto större tro har personen på framgång vilket i 

sin tur bidrar till högre motivation.  

   

Definitionen av matematiskt självförtroende i tidigare forskning 

Samtidigt som självförtroende är ett vardagligt och därför inte alls ovanligt 

begrepp så är det ett på många sätt komplext begrepp. Det kan tolkas på flera 

olika sätt och det är inte ovanligt att det blandas ihop med något av de många 

närbesläktade begreppen (Auno & Brandelius-Johansson, 2002). Cullberg-

Weston (2005) har summerat två vanliga hypoteser av hur självförtroende kan 

tolkas. Hon beskriver den ena utifrån att självförtroendet främst påverkas av 

individens inre förväntade prestationer. Den andra uppfattningen syftar till hur 

yttre faktorer och erfarenheter av situation, miljö och influenser av andra 

individer påverkar självförtroendet.  

Att begreppet är komplext och svårtolkat komplicerar tolkningen av tidigare 

forskning. Eftersom begreppet är mycket vanligt har många forskare medvetet 

eller omedveten valt att inte förklara sin syn på dess betydelse. Det finns en risk 

för att den individuella tolkningen av vad matematiskt självförtroende är kan 

variera utifrån olika skolor, länder, forskare och informanter.  
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Orsaker till dåligt matematiskt självförtroende 

Det finns en mängd orsaker till varför elever har ett sämre matematiskt 

självförtroende. Bakgrund, uppväxtmiljö, föräldrar, tidigare matematiska 

erfarenheter, lärarens pedagogik och undervisningens utformning är alla faktorer 

som kan ha negativt inflytande på en elevs matematiska självförtroende om de 

inte fungerar tillfredställande.   

Föräldrars inverkan på sina barn är påtaglig i livets alla delar och naturligtvis 

även i skolan och i matematikämnet (Eastaway & Askew, 2013). I Statens 

offentliga utredning (SOU 2004:97) konstaterades att matematik är det ämne 

som vuxna tycker är minst intressant och därför finns det en fara i att föräldrar 

uttrycker en negativitet över matematikämnet. Det är inte ovanligt att elever 

påverkas av sina föräldrars åsikter och att en negativ inställning till ämnet då 

kan bli ett accepterat skydd för eleven mot att ta till sig matematiken (Eastaway 

& Askew, 2013).  

Reuterberg (1996) visade i sin studie att elevers socioekonomiska bakgrund 

hade inflytande över elevers resultat i matematiken. Han kom fram till att elever 

ifrån välutbildade hem med högre statusyrken hade bättre matematikresultat än 

elever från arbetarhem. Två viktiga orsaker till detta kan enligt Reuterberg vara 

föräldrarnas inställning till ämnet men även förmågan och intresset att hjälpa till 

att utveckla sitt barns matematiska förmågor.  

Elever som har negativa erfarenheter av matematikundervisningen ligger 

även de i riskzonen för att få ett dåligt matematiskt självförtroende. En viktig del 

i detta är de tidigare resultaten på prov, tester och diagnoser. Såväl Linnanmäki 

(2003) som Jensen (1996) skriver att återkommande misslyckanden för eleven är 

en av de vanligaste orsakerna till ett försvagat matematiskt självförtroende.  

Ahlberg (2001) skriver att den största risken för detta är den ”rätt eller fel-

mentalitet” som historiskt varit mycket vanlig i den svenska 

matematikundervisningen. Fokus har ofta hamnat på hur många fel en elev haft 

istället för att se till den matematiska tankegången och de matematiska 

förmågorna. På samma sätt menar Ahlberg att elever har en naturlig tendens till 

att jämföra sig med sina klasskamrater. Då är risken stor att det bildas en 

jämförande klassrumsnorm som handlar om vem som har rätt eller fel svar 

istället för den verkliga utvecklingen.  Hon skriver också att elever som 

återkommande misslyckas och jämför sig med kamrater med bättre resultat får 

en negativ utveckling av sitt självförtroende. Något som även Jensen (1996) 

belyser. Auno och Brandelius-Johansson (2002) skriver att en viktig orsak som 

påverkar elevernas självförtroende är vilken hjälp de får av lärare och även 
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klasskamrater. Alla elever stöter ibland på svårigheter i matematiken och då är 

det viktigt vilken hjälp och stöttning de får för att klara av dem. Elever som inte 

klarar av uppgifter och som inte heller får rätt stöttning för att klara av dem 

riskerar att få ett försvagat självförtroende.  

Även Berggren och Lindroth (2004) är inne på att negativa erfarenheter av 

matematikundervisningen påverkar elevernas inställning till ämnet och deras 

tilltro till sin matematiska förmåga. Författarna skriver att lärarens inställning till 

ämnet påverkar elevernas eftersom lärarens inverkan på eleverna är stor. Om 

inte läraren har en positiv och kreativ inställning till ämnet så kommer 

antagligen inte eleverna få det heller. Berggren och Lindroth (2004) uttrycker en 

oro över det vanliga arbetssättet då eleverna räknar vidare i sina matteböcker 

vecka efter vecka och lektion efter lektion. Denna undervisning riskerar att bli 

allt för monoton och där eleverna känner sig understimulerade. Är eleven 

understimulerad och negativt inställd till ämnet är risken stor att det 

matematiska självförtroendet försvagas.  

Metoder för att stärka elevers matematiska självförtroende 

På samma sätt som flera orsaker till dåligt matematiskt självförtroende blivit 

presenterat i tidigare forskning finns även ett flertal metoder för att stärka 

elevers matematiska självförtroende.  

Enligt Linnanmäki (2003) är matematikläraren den person som har störst 

inflytande på en elevs matematiska självförtroende. En viktig nyckel för att 

stärka elevernas matematiska självförtroende menar hon är att få eleverna att 

trivas med matematikundervisningen. Har läraren själv en positiv och 

inspirerande inställning till ämnet är förutsättningarna bättre för att eleverna kan 

påverkas positivt (Magne, 1998). Det är också viktigt att läraren planerar och 

genomför en varierad undervisning där eleverna kan bli stimulerade och finna 

motivation (Berggren & Lindroth, 2004). Hannell (2004) beskriver sambandet 

mellan självförtroende och motivation som nära länkade och som hela tiden 

påverkar varandra. En individ med starkt självförtroende har större möjlighet att 

ta sig an en uppgift med hög motivation då han eller hon tror sig klara av den. 

Det motsatta gäller för en individ med svagt självförtroende som inte har tilltro 

till sin förmåga och då kan ha svårare att finna motivation för uppgiften. I 

klassrummet kan det visa sig genom att elever som trivs med undervisningen 

och är motiverade har bättre förutsättningar för att kunna stärka sitt 

självförtroende. På samma sätt har elever med gott självförtroende enklare för 

att finna motivation och trivas med undervisningen. Berggren och Lindroth 

(2004) skriver att en förutsättning för att detta ska fungera väl är att 



7 
 

undervisning är individanpassad. Den svåra balansgången mellan för enkla och 

för svåra uppgifter för eleverna är viktig för att eleverna ska vara intresserade, 

stimulerade och motiverade.  

Ljungblad (2001) poängterar att läraren har möjlighet att stärka och bygga 

upp sina elevers självförtroende och att det är lärarens ansvar att aktivt arbeta för 

att detta ska ske. Auno och Brandelius-Johansson (2002) är inne på samma spår 

och förtydligar att det finns flera karaktärsdrag hos en lärare som är viktiga för 

att stärka sina elevers självförtroende. De skriver att läraren måste vara 

bekräftande och positiv för att eleverna ska känna sig sedda och uppskattade. 

Om eleverna ska kunna uppskatta och tro på sin egen förmåga så måste de få 

den responsen utifrån för att kunna ta till sig och förbättra sitt självförtroende. 

Auno och Brandelius-Johansson (2002) menar också att hur relationen 

mellan lärare och elev ser ut har stor inverkan på möjligheten läraren har att 

stärka elevens självförtroende. Läraren måste visa att han eller hon bryr sig på 

riktigt och lyssnar och respekterar elevens tankar och idéer. De skriver också att 

det är en styrka om läraren vågar öppna upp sig själv till en viss gräns för att 

visa sig mänsklig och vinna sina elevers förtroende. Om allt detta görs med en 

positiv inställning till eleverna och deras lärande så finns goda förutsättningar 

för att eleverna ska kunna utveckla ett gott självförtroende.  

Jensen (1996) delar många av Auno och Brandelius-Johanssons uppfattningar 

och summerar hur läraren kan bidra till att höja elevens självförtroende i sju 

steg: 

 Låt eleverna känna att allt har en mening 

 Skapa trygghet 

 Få dem att känna sig unika och bekräfta deras identitet 

 Ge dem en känsla av inflytande och makt 

 Skapa en demokratisk atmosfär 

 Bygg upp en känsla av gemenskap och samhörighet 

 Bygg upp en känsla av kompetens 

Att låta eleverna känna att allt har en mening handlar om en förståelse för 

utbildningens olika uppgifter och mål. Jensen menar att eleverna behöver en 

positiv inställning och förståelse till skolans uppgifter för att kunna bemöta dem 

på ett positivt sätt med gott självförtroende. Han poängterar även att skapa 

trygghet och att få eleverna att känner sig unika och bekräftade bidrar till att 

stärka elevernas självkänsla. När de är trygga i sig själva kan deras självbild bli 

mer korrekt och kan ge bättre förutsättningar för att bygga upp sitt 
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självförtroende. Befinner sig inte eleverna i en trygg, accepterande miljö blir det 

betydligt svårare att besitta ett gott självförtroende.  

Jensen skriver att inflytande, demokratisk atmosfär och en känsla av 

gemenskap och samhörighet är viktiga faktorer för att bygga upp en trygg miljö 

kring eleven. En skolmiljö som eleverna känner är deras och som de kan 

påverka blir en miljö som de vill vara delaktiga i. Känner elever att deras tankar 

och åsikter är viktiga och tas på allvar så får de en tro på sig själva som speglar 

av sig på deras självförtroende i alla skolans ämnen.  

Att bygga upp en känsla av kompetens blir särskilt viktigt när det handlar om 

matematikämnet. Det är viktigt att eleven känner tro på att de kan lära sig och 

klara av uppgifterna och återigen är det viktigaste att läraren har ett positivt och 

uppmuntrande förhållningssätt. Jensen tipsar om att läraren kan dela upp 

matematiken i små, små steg där det går att föra en dialog med eleven om vilka 

kompetenser eleverna äger och vilka kompetenser som eleverna är på väg mot. 

Wahlström (1993) är en annan forskare som är inne på samma spår som 

Jensen. Hon menar att medvetenhet om sin egen förmåga, ökat ansvar och 

mycket beröm alla tre är viktiga faktorer som ökar individens självförtroende 

medan faktorernas motsatser givetvis har negativa effekter på självförtroendet.  

Syntes av tidigare forskning 

Samtidigt som tidigare forskning varit överens om att självförtroende har 

betydelse för elevers inlärning, utveckling och resultat så har de inte blivit 

ställda mot varandra. Olika forskare har behandlat frågan ifrån olika 

infallsvinklar. Samtidigt kan varje vinkel för sig stärkas av att olika forskare och 

studier kommit fram till samma resultat. Dessa infallsvinklar bildar tillsammans 

en större bild av vad som påverkar elevers matematiska självförtroende och på 

vilket sätt det gör det. Jag tvivlar inte på att var teori för sig stämmer i den 

komplexa skolvärlden med olika individer men det skulle behövas en bredare 

genomgång av dessa teorier i jämförelse både med och mot varandra. Något som 

den här studien till viss del kommer att kunna bidra med.  

 

Teorisammanfattning  

Uppsatsens synsätt på självförtroende kommer vara tilltro till den egna 

förmågan i relation till hur en individ ser till sina möjligheter att klara av en 

specifik uppgift. Tidigare forskning på området är överens om att 

självförtroende har betydelse för elevers inlärning, utveckling och resultat (bl.a. 

Linnanmäki, 2003; Taube, 1998; Wahlström, 1993 m.fl.). Ingen studie som jag 

har tagit del av har visat på motsatsen, oavsett vilket lärandeperspektiv eller 
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teoretisk utgångspunkt forskningen har haft. Den här uppsatsen kommer, med 

detta som teoretisk utgångspunkt, undersöka hur mellanstadieelever uppfattar 

hur mycket det matematiska självförtroendet påverkar, vad det beror på och hur 

det går att arbeta för att stärka detsamma.   

I mitt teoretiska ramverk har tidigare forskning om matematiskt 

självförtroende presenterats genom orsaker till svagt matematiskt 

självförtroende och metoder för att stärka det matematiska självförtroendet. 

Utifrån ovan nämnda forskning så valde jag ut fyra huvudområden som återkom 

i olika studier och som jag anser ger en sammanfattad och överskådlig bild av 

området. Dessa områden är föräldrar, lektioner, läraren och tidigare 

matematikerfarenheter. 

Dessa områden kommer ge en övergripande ram i utformningen av studiens 

intervjufrågor och som eleverna i undersökningen kommer få möjlighet att 

resonera och reflektera kring. Detta  för att hjälpa mig att besvara uppsatsens 

syfte och frågeställningar.  
 

METOD 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar valde jag att samla 

empiri ute i verksamheten. För att kunna utgå ifrån ett elevperspektiv var det 

nödvändigt att använda sig av elever ute i verksamheten. Jag valde att begränsa 

analysen till en klass för att kunna fördjupa deras resonemang och reflektioner 

då jag kunde lägga mer tid och energi på enbart den klassen och få ut ett mer 

kvalitativt resultat. Undersökningen bestod av två delar. Först en kvantitativ 

enkätundersökning som senare kom att ligga som grund för den andra delen som 

bestod av kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Genom den kvantitativa 

enkätundersökningen fick jag en bild av elevernas uppskattning av sitt eget 

självförtroende som jag kunde använda när jag fördelade fokusgrupperna.    

Urval 

Studien genomfördes i en femteklass i en mellanstor svensk stad där 27 

elever medverkade. För att besvara syfte och frågeställningar om 

mellanstadieelevers uppfattningar och åsikter föll mitt val på en femteklass 

eftersom de är mitt i sin mellanstadieperiod. Att det blev just valda skola och 

klass berodde på att jag sen tidigare hade goda kontakter på skolan genom VFU 

som gjorde att jag enkelt och smidigt var välkommen att genomföra enkät och 

fokusgrupper. Något som Bryman (2011) kallar för ett bekvämlighetsurval. 

Urvalet anser jag ändå vara relevant. Skolan ligger i ett mångkulturellt 

upptagningsområde där även elever från olika socioekonomiska bakgrunder 
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finns representerade. Klassen har en jämn fördelning mellan könen och 

matematikundervisningen kan betecknas som ”en klassisk” undervisning med 

utgångspunkt ifrån en matematikbok. Jag ser detta som ett klassrum som kan ge 

en representativ bild av svenska mellanstadieelevers uppfattningar och åsikter av 

matematiskt självförtroende.   

Enkäten 

Enkätfrågorna utformades med två syften. För det första var det viktigt att 

eleverna skulle få möjlighet att uppskatta sitt eget matematiska självförtroende. 

Detta för att jag skulle få en överblick av vilka som ansåg sig ha starkare 

respektive svagare självförtroende och visa i vilken typ av klass och 

sammanhang undersökningen gjordes. Detta också för att senare kunna dela in 

dem i fokusgrupper efter uppskattat självförtroende. Enkätfrågorna i sig 

användes inte för att besvara uppsatsens forskningsfrågor men skapade en god 

grund för fokusgruppsintervjuerna att besvara dem. I enkätfrågorna fanns 

faktorer som tidigare forskning visat påverkar elevernas matematiska 

självförtroende ifrån områdena föräldrar, lektioner, läraren och tidigare 

matematikerfarenheter. Samma områden som senare kom att diskuteras och 

analyseras i fokusgrupperna. Frågorna bygger på tidigare forskning för att min 

insamlade empiri skulle kunna ställas mot den i resultatdelen.  

Enkäten var indelad i tre delar där den första delen var tre öppna frågor, den 

andra delen var elva frågor som skulle besvaras med ett kryss på tallinjen 1-5 

och den tredje och sista delen var sju frågor som besvarades genom att kryssa i 

en av fem rutor genom graderingen nästan aldrig, sällan, ibland, ofta eller nästan 

alltid. De öppna frågorna var av allmänt slag för att ge bild av elevens relation 

till matematikämnet. Frågorna handlade om vad som var enklast respektive 

svårast inom matematiken och även hur eleven agerar när den stöter på uppgifter 

han eller hon inte kan lösa. Jag använde öppna frågor för att eleven skulle ges 

möjlighet att besvara frågorna fritt och spontant. Den andra delen användes för 

att besvara elevens inställning till ämnet, bedömning av sina egna prestationer 

och några frågor om självförtroende, såväl som i allmänhet som i skolans andra 

ämnen och inom matematiken. I den tredje delen avsågs att få svar på hur ofta 

och på vilket sätt eleverna behöver och får hjälp, hur mycket beröm/kritik dem 

får inom matematiken och hur ofta matematiken upplevdes svår. Samtliga frågor 

är hämtade och inspirerade utifrån tidigare forskning och enkäten som helhet 

kunde ge en god uppskattning om elevernas matematiska självförtroende.  

Enkäten utformades med varierade stilar och svarssätt för att informanterna 

skulle behålla intresset (Bryman, 2011). Bryman (2011) poängterar även att 

språket är en viktig faktor som påverkar mottagaren. Jag förenklade många ord 

och meningar för att eleverna enklare skulle ta till sig frågorna. Exempelvis 



11 
 

valde jag att skriva ”matte” istället för matematik och betygsätta istället för 

bedöma. Jag begränsade längden till två sidor och valde endast ett fåtal öppna 

frågor för att enkäten skulle vara smidig, enkel och intressant hela vägen 

(Bryman, 2011).   

Fokusgrupperna  

Enkätsvaren kunde ge mig en god bild av vad eleverna hade för uppskattning 

av sitt matematiska självförtroende. Utifrån enkätsvaren valde jag ut två stycken 

fokusgrupper för intervju. Ena gruppen bestod av elever som ansåg sig ha ett 

svagt matematiskt självförtroende och den andra gruppen med elever som ansåg 

sig ha ett starkt matematiskt självförtroende. Jag delade upp grupperna på det 

här sättet för att kunna undersöka elever med olika uppskattningar av sitt 

självförtroende. Det gav mig även möjlighet att jämföra de två grupperna genom 

skillnader och likheter i elevernas reflektioner och resonemang utifrån vad de 

svarat, både som individer och som grupp. 

Bryman (2011) rekommenderar att fokusgrupper ska vara mindre grupper för 

att samtliga deltagare ska ha möjlighet till att bli mer engagerade och delaktiga 

och att deras svar på så sätt även blir mer personliga. Mina fokusgrupper bestod 

av fyra deltagare i varje grupp. I diskussion med klassens lärare valde jag ut 

elever med olika bakgrund och förutsättningar och som lärare trodde skulle 

fungera bra i grupp med varandra. Jag prioriterade även att ha en jämn 

könsfördelning i grupperna. Dessa valen gjorde jag för att urvalet skulle bli så 

jämt fördelat som det var möjligt och då kunna ge en bred bild av 

mellanstadielever i ett större perspektiv, vilket stämmer väl överens med 

uppsatsens syfte.  

Fokusgrupper valdes som datainsamling för att kunna ge en kvalitativ 

fördjupning till enkätsvaren. Här fanns möjlighet att få förklaringar till varför 

eleverna svarat som de gjort i enkäterna. Jag valde att genomföra intervjuerna i 

fokusgrupp för att eleverna då kan hjälpa varandra genom att förklara och 

argumentera och där deras gemensamma diskussion kan lyfta reflektionerna till 

en högre nivå.  

Fokusgruppsintervjun var uppdelad i två delar som kommer särskiljas i 

resultatdelen. Den första delen var öppna samtals och diskussionsfrågor utifrån 

självförtroende. Här diskuterades flera frågor kring hur matematiskt 

självförtroende påverkar eleverna och vilka åtgärder och arbetssätt som finns för 

att stärka eleverna matematiska självförtroende. Frågor som gick helt i linje med 

uppsatsens syfte och hjälper till att besvara uppsatsens frågeställningar.  
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Den andra delen behandlade frågeställningen om vilka faktorer som påverkar 

elevernas matematiska självförtroende. Detta var en gruppövning där eleverna 

fick dra nio lappar med var sitt påstående av nio olika faktorer som tidigare 

forskning fastslagit kan påverka elevers självförtroende. De drog ett påstående i 

taget och dessa påståenden skulle då rangordnas från den viktigaste faktorn till 

den minst viktiga. Jag valde att göra den övningen för jag ville ge eleverna 

möjlighet att resonera kring de påståenden som tidigare forskning presenterat. 

Jag insåg att det fanns en risk att eleverna inte skulle lyfta alla påståenden om de 

svarade fritt och utifrån det växte idén med sorteringsövningen fram och 

fokusgruppsintervjun blev uppdelad i två delar. Påståendena som 

sorteringsövningen utgick ifrån var följande:  

 

 Vad föräldrarna tycker om matte(Reuterberg, 1996; Eastaway & Askew, 

2013) 

 Hur mycket beröm och kritik man får av läraren (Ljungblad, 2001; Auno 

& Brandelius-Johansson, 2002) 

 Vilken hjälp man får av lärare/klasskamrater (Auno & Brandelius-

Johansson, 2002; Berggren & Lindroth, 2004) 

 Att det är roliga matematiklektioner(Magne, 1998; Linnanmäki, 2003) 

 Det är ofta uppgifter som är för svåra att lösa (Jensen, 1996; Magne, 

1998) 

 Att man får göra olika saker på lektionerna och lära matte på olika sätt 

(Berggren & Lindroth, 2004 )  

 Om man tycker om matte eller inte(Berggren & Lindroth, 2004, ) 

 Hur man jämför sig med sina klasskamrater(Ahlberg, 2001) 

 Hur det har gått på prov, tester och diagnoser (Jensen, 1996, 

Linnanmäki, 2003) 

Etiska aspekter 

Alderson och Morrow (2004) skriver att det viktigaste att tänka på då en 

empirisk undersökning genomförs med barn är att målsman är medveten om hur 

undersökningen kommer genomföras och vad den handlar om. Detta diskuterade 

jag med klassens klassföreståndare som tog ansvar för att kontakta och 

informera samtliga föräldrar. Alderson och Morrow (2004) menar också att 

anonymitet och frivillighet är två grundläggande etiska principer som en 

forskare ska ta hänsyn till vid genomförande av en empirisk undersökning. För 

att veta vilka elever som ville medverka i fokusgrupperna så behövdes enkäterna 
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besvaras med elevernas namn. Jag var tydlig i informationen till lärare, elev och 

föräldrar att det fortfarande skulle vara hemligt vem som medverkat och svarat 

vad när resultatet presenterades för att anonymiteten skulle kunna behållas. I 

informationen till föräldrarna så fanns möjlighet för dem att neka sitt barns 

deltagande. Även då jag presenterade enkäten för eleverna poängterade jag att 

ingen var tvungen att genomföra enkäten men att jag samtidigt hoppades att alla 

ville hjälpa mig genom att besvara frågorna. Jag informerade även om att 

undersökningen gällde vad eleverna har för tankar och åsikter om 

självförtroende i matematik och tydliggjorde att det enbart var jag som skulle ta 

del av deras svar. Allt detta gjorde jag för att följa vetenskapsrådets (2010) 

forskningsetiska principer.  

Genomförande 

Genomförandet av enkäten inleddes med att jag presenterade mig själv och 

att jag gjorde en undersökning om vad elever tänker om självförtroende i 

matematik. Jag visade upp enkäten på klassens smartboard och gick igenom 

upplägg och några av frågorna. Glädjande nog valde alla elever att besvara 

enkäten. Här bad jag även några elever förklara begreppet självförtroende för att 

ge klassen en gemensam begreppsförståelse av vad ordet innebär. Jag 

förtydligade och förstärka för att ge eleverna samma utgångspunkt av vad 

självförtroende är som denna uppsats utgått ifrån. Detta skulle också hjälpa 

elever med ett annat modersmål att förstå och kunna genomföra enkäten. 

Bryman (2011) skriver att tydlighet och en bra introduktion ofta är avgörande 

för att ge goda enkätsvar och minimera risken för att många svar blir obrukbara.  

Fokusgrupperna genomfördes två dagar senare. Då hade jag tid att få en 

överblick av elevernas enkätresultat för att kunna välja ut lämpliga elever till de 

två fokusgrupperna. Vid intervjuerna förklarade och förtydligade jag att alla ska 

kunna känna sig trygga i gruppen och det finns inget rätt och fel på frågorna. Jag 

sa även att det var accepterat att avstå om det var någon fråga som de inte ville 

besvara och jag betonade att det skulle vara ett samtal där vi hjälptes åt att 

fundera på några kluriga frågor. I fokusgruppsintervjuns andra del valde jag att 

gruppen fick ta en lapp i taget, resonera kring den och placera in den i 

rangordningen för att det inte skulle bli för mycket information för eleverna på 

en gång och att jag skulle kunna få höra ett fördjupat resonemang kring varje 

påstående. Jag valde denna övning för att det fanns många faktorer som jag 

anade att eleverna inte skulle ha tänkt på men som jag ville få dem att reflektera 

och resonera kring.  
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Bryman (2011) skriver att det är önskvärt att gruppledaren ger så mycket 

utrymme som möjligt till informanterna och att gruppledaren måste tänka på att 

inte uttrycka sina egna åsikter. Jag använde mig av öppna frågor där eleverna 

ofta var duktiga på att bidra till varandras resonemang genom att både lägga till 

och ifrågasätta. Min roll blev att få eleverna att förtydliga sina tankar och hela 

tiden bekräftade jag deras resonemang för att de skulle våga fortsätta resonera.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet är något som Bryman (2011) beskriver som att mätningarna som 

görs är relevanta för studien. Metoden att använda både enkätundersökning och 

fokusgrupper och att använda valda frågor svarade bra mot uppsatsens syfte. 

Eleverna fick möjlighet att visa sina tankar om självförtroende i matematiken 

dels i kvantitativ helgrupp som i kvalitativ smågrupp. Elevperspektivet har hela 

tiden varit i fokus vilket ligger i linje med uppsatsens syfte. Både enkätfrågor 

som fokusgruppsintervjufrågor är väl grundade i tidigare forskning vilket stärker 

uppsatsens validitet. 

Bryman (2011) beskriver reliabilitet som att studiens tillvägagångssätt har 

skett på ett tillförlitligt sätt. Både enkät som fokusgrupper genomfördes på ett 

strukturerat sätt. Alla elever genomförde enkäten på samma gång och med 

samma instruktioner. De två fokusgrupperna utgick ifrån samma frågor och i 

samma ordning och fastän genomförande naturligtvis blir olika med olika 

grupper är reliabiliteten hög. 

Jag valde att sammanställa enkätsvaren i Excel. Elevernas svar kodades till 

siffrorna 1-5 där 1 är lägst och 5 är högst. I frågorna som besvarades mellan 

nästan aldrig och nästan alltid kodades nästan aldrig som 1 och nästan alltid som 

5. Detta gav mig en tydlig överblick om vilka elever som uppskattade sitt 

självförtroende som starkt och vilka som uppskattade det som svagt. 

Enkätsvaren sammanställdes två gånger för att ge en säker överensstämmelse 

med enkäterna och stärka trovärdigheten.  Kodningen gjorde också att jag enkelt 

och smidigt kunde överföra siffrorna till diagram som kunde ge en tydlig 

överblick av klassens svar på de olika frågorna.  

Fokusgruppsintervjuerna har transkriberats för att kunna återge exakt vad 

som sagts och av vem. Inspelningen visade sig lätt att transkribera då det, med 

extremt få undantag, var enkelt att höra vad eleverna sa och det var ovanligt att 

eleverna pratade i mun på varandra. Då frågorna till fokusgrupperna från början 

var genomarbetade och strukturerade hjälpte det mig i transkribering och 

bearbetning av materialet. Det bidrog också till att utrymmet för tolkning av 

elevernas svar blev begränsat vilket ger studien ökad reliabilitet.  
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I analysen av fokusgrupperna har jag valt att ställa de två grupperna mot 

varandra. Diskussionerna i vardera gruppen var övergripande samstämmiga 

vilket gjorde att jag kunde summera dem var för sig och sedan jämföra mot 

varandra. Jag arbetade systematiskt igenom en fråga i taget för att se likheter och 

skillnader mellan grupperna och mot tidigare forskning. När åsiktsskillnader 

fanns i en fokusgrupp har jag förtydligat detta i resultatdelen.  

 

Analysmetod 

Studiens empiriska insamling kommer bestå av både en kvantitativ som en 

kvalitativ metodik. Analysen kommer att utgå ifrån att det matematiska 

självförtroendet påverkar elevers inlärning, utveckling och resultat i 

matematiken som tidigare forskning fastslagit. Utifrån det kommer jag att 

jämföra de empiriska resultaten mot varandra och mot tidigare forskning inom 

området. Detta för att skapa elevperspektivet utav olika teorier av vad som 

påverkar elevernas matematiska självförtroende. Eftersom enkäternas och 

fokusgruppsintervjuernas frågor konstruerades utifrån de fyra tidigare nämnda 

områdena (föräldrar, lektioner, läraren och tidigare matematikerfarenheter) ifrån 

tidigare forskning gavs möjlighet för mig att jämföra informanternas svar mot 

tidigare forskning.  

Valda analysmetod kommer besvara de tre frågeställningarna 1. Hur 

uppfattar mellanstadieelever att matematiskt självförtroende påverkar det 

matematiska lärandet? 2. Vad anser mellanstadieelever att det finns för faktorer 

som påverkar deras självförtroende i matematiken? 3. Vad anser 

mellanstadieelever att det finns för åtgärder och arbetssätt som skolan kan göra 

för att stärka elevernas matematiska självförtroende? 

Enkätundersökningens resultat sammanställs i ett flertal diagram. Något som 

kommer användas för att komplettera elevernas reflektioner och resonemang 

ifrån fokusgrupperna. Jag kommer använda mig av metodtriangulering där 

enkätundersökningen i sig inte besvarar uppsatsens frågeställningar men 

kompletterar och ger styrka åt elevernas svar ifrån fokusgruppsintervjuerna. Där 

enkätundersökningen ger en smalare överblick går fokusgruppsintervjuerna på 

djupet och besvarar de tre frågeställningarna. Fokusgruppsintervjuerna kommer 

att sammanfattas och jämföras mot tidigare forskning inom området. Jag 

kommer också att jämföra svaren mellan olika grupper och individer för att 

kunna hitta samband och mönster dem emellan. Valet av två fokusgrupper med 

uppdelning av elever med uppskattat svagt och starkt självförtroende ger 

möjligheten att göra en jämförande analys mellan grupperna, helt i linje med 

uppsatsens syfte. Jag kommer använda mig av noggrann meningstolkning där 
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jag tolkar informanternas svar mot de fyra områden som jag kategoriserat 

tidigare forskning inom med hjälp av det inspelade materialet för att kunna 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  

RESULTAT OCH ANALYS 

I följande kapitel redovisas studiens empiriska resultat. Resultatet kommer 

jämföras och analyseras mot tidigare forskning inom området. 

Enkätundersökningen presenteras i stapeldiagram. Enkätfrågorna var graderade 

mellan siffrorna 1-5 där siffran 1 var det lägsta och/eller minst positiva svaret 

och siffran 5 det högsta och/eller mest positiva svaret. I diagrammen har jag 

även slagit samman svarsalternativ 1 och 2 och även alternativ 4 och 5 för att 

ibland kunna ge en mer överskådlig bild av var elevernas svar ligger någonstans. 

Elevernas reflektioner och resonemang ifrån fokusgrupperna kommer att 

presenteras i samband och som fördjupning till enkätundersökningens diagram. 

Dessa två delar kommer på så sätt att komplettera varandra och bidra till att 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.   

De två fokusgrupperna kommer jag i resultatdelen att särskilja genom att 

kalla eleverna som uppskattade sitt självförtroende som svagt för den ”svaga 

gruppen” och eleverna som uppskattade det som starkt för den ”starka gruppen”.  

Den del av fokusgrupperna som jag kallat ”sorteringsövningen” fick följande 

resultat när de båda grupperna värderade till vilken grad följande faktorer 

påverkar det matematiska självförtroendet:  

 

Starka gruppen 

1. Att det är roliga matematiklektioner 

2. Hur det gått på prov, tester och diagnoser 

3. Att man får göra olika saker på matematiklektionerna och lära matte på olika sätt 

4. Om man tycker om matte eller inte 

5. Hur mycket beröm och kritik man får av läraren 

6. Vilken hjälp man får av lärare/klasskamrater 

7. Det är ofta uppgifter som är svåra att lösa 

8. Vad föräldrarna tycker om matte 

9. Hur man jämför sig med sina klasskamrater 

Svaga gruppen 

1. Hur mycket beröm och kritik man får av läraren 

2. Att man får göra olika saker på matematiklektionerna och lära matte på olika sätt 

3. Vilken hjälp man får av lärare och klasskamrater 

4. Att det är roliga matematiklektioner 

5. Om man tycker om matte eller inte 
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Figur 1 Elevers tankar om sina resultat och matematiska förmågor 

6. Det är ofta uppgifter som är svåra att lösa 

7. Vad föräldrar tycker om matte 

8. Hur det gått på prov, tester och diagnoser 

9. Hur man jämför sig med sina klasskamrater 

Elevers syn på självförtroende i matematiken 

I stycket om elevers syn på självförtroende i matematiken presenteras 

klassens resultat ifrån enkätstudien på valda frågor som behandlar elevers 

självförtroende. Till enkätfrågorna har elevernas åsikter och resonemang 

fördjupas utifrån följande fokusgruppsfrågor:  

Hur är ditt självförtroende i matematiken och varför? 

Vad innebär det att ha bra/dåligt självförtroende i matematiken? 

Vad finns det för skillnader på elever som har bra eller dåligt självförtroende i 

matematiken? 

Följande diagram visar hur duktiga eleverna anser att de är och hur nöjda de 

är med sina resultat i matematiken: 

     

Dessa stapeldiagram visar att en majoritet av eleverna upplever sig ha ett gott 

matematiskt självförtroende. Hela 62 % rankar sig som duktiga på matematik 

och 67 % bedömer sina resultat som goda. Intressant att poängtera är att dessa 

siffror blir lägre när eleverna jämför sig med sina klasskamrater.  
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Figur 2 Hur bra självförtroende eleverna upplever sig ha 

I enkätstudien som genomfördes i klassen utföll följande resultat angående 

hur bra självförtroende eleverna anser sig ha: 

    I figur 2 går det att utläsa att elevernas självförtroende i matematiken ligger 

lägre än elevernas självförtroende i allmänhet och framförallt jämfört mot 

skolans övriga ämnen. Ändå har enbart 24 % svarat på den undre halvan av 

svarsskalan och endast 3 procentenheter av dem har svarat det lägsta 

alternativet.  

I fokusgrupperna fick de utvalda eleverna utveckla resonemanget kring vad 

de har för matematiskt självförtroende och den här gången gradera sitt 

matematiska självförtroende med skalan 1-10 och förklara varför de valt just den 

siffran de valt. I den starka gruppen hade alla fyra eleverna svarat en femma i 

enkätundersökning. Även här var det som förväntat höga siffror där svaren 

placerades mellan 8,5 upp till 10. Svaren motiverades med att matematik är 

roligt, det är enkelt och att de tycker om matematik.  

I den svaga gruppen så hade samtliga elever kryssat i en 1:a vid 

enkätundersökningen. I en utökad graderingsskala så ökade även elevernas 

uppfattning om sitt självförtroende och nu svarade eleverna 3, 4, 4 och 3,5. Alla 

elever var överens om att siffran varierade och ibland var det en 1:a men ibland 

även en 5:a eller 6:a. En flicka sa att: ”det beror mycket på vilket område inom 

matten vi arbetar med” vilket hela gruppen höll med om. Samtidigt var alla fyra 

överens om att matematik för det mesta var väldigt svårt.    
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Eleverna diskuterade vad det innebär och vad det är för skillnader på elever 

som har starkt eller svagt matematiskt självförtroende. I den svaga och starka 

gruppen framkom samma svar på denna fråga. Båda grupperna kom att diskutera 

sambandet mellan starkt självförtroende, att ämnet är roligt, arbetsinsatsen blir 

bättre och att eleven då lär sig mer och blir starkare inom matematiken. En pojke 

i den starka gruppen valde att använda begreppet trygghet då han sa att: ”När 

man har bra självförtroende så är man bara trygg med att man klarar det. Då 

behöver man inte fundera utan man gör bara rätt. Då blir det bättre helt 

enkelt.” På samma sätt diskuterade båda grupperna det motsatta, när en elev har 

svagt självförtroende. En flicka i den svaga gruppen uttryckte detta som: ”Jag 

tror att om man är rädd för att göra fel då tror jag att man oftare gör fel”. 

Något övriga informanter i gruppen höll med om.  

Jämförande analys av elever syn på självförtroende i matematiken 

Eleverna visar en förståelse för självförtroendets betydelse i 

matematikklassrummet och kan tydligt se konsekvenser av det. De lyfter 

sambandet mellan självförtroende, arbetsglädje, motivation och resultat och de 

samtalar kring svagt självförtroende som ett hinder för inlärning. Att sätta 

självförtroendet i ett större sammanhang bevisar elevens förståelse av dess 

betydelse. Utan att eleverna värderar självförtroende mot andra faktorer som 

påverkar inlärning så blir det ändå tydligt att elever anser att självförtroendet är 

en viktig faktor, helt i linje med tidigare forskning på området (bl.a. 

Linnanmäki, 2013; Ljungblad, 2001). Både fokusgrupperna svarade 

överensstämmande med både varandra som med tidigare forskning.  
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Figur 3 Eleverna uppfattning om föräldrars 
matematikintresse 

Föräldrars påverkan av det matematiska självförtroendet 

Detta kapitel kommer att behandlas 

utifrån enkätfrågan ”tycker dina föräldrar 

om matematik” och påståendet ”vad 

föräldrarna tycker om matematik” ifrån 

sorteringsövningen. 

I figur 4 går det att utläsa att 

undersökningen har skett i en klass vars 

föräldrar har ett starkt matematiskt intresse 

enligt sina barns uppskattning. Endast 7 % 

av eleverna har uppskattat sina föräldrars 

intresse till en 2:a och ingen av eleverna 

svarade en 1:a.  

När fokusgrupperna diskuterade frågan 

om föräldrarnas intresse påverkar elevers 

självförtroende så landade båda grupperna i 

att det var en av de faktorer som har minst 

påverkan på elevernas självförtroende. Den starka gruppen placerade påståendet 

på en åttonde och näst sista plats medan den svaga gruppen placerade den på en 

sjunde plats. I den svaga gruppen inleddes samtalet med att två av eleverna 

ansåg att det inte alls påverkar elevernas självförtroende. Deras åsikter kom 

dock att vända när de andra två eleverna argumenterade för att föräldrar som 

tycker om matematik vill och kan hjälpa sina barn mer med ämnet. De lyfte 

även att föräldrar som är bra på ämnet kan hjälpa till att förklara svåra saker som 

föräldrar som inte tycker om ämnet antagligen inte skulle kunna göra. En pojke i 

den här gruppen uttryckte: ”Om någons föräldrar är ointresserade och tycker 

matte är dåligt och bara skiter i det så tror jag det blir svårt att få hjälp av 

dem”. I den starka gruppen gick diskussionen mycket på samma tema. En flicka 

ifrån den starka gruppen sammanfattar bra vad båda grupperna resonerade sig 

fram till: ”Mina föräldrar påverkar mig ganska mycket om vad jag tycker om 

saker och så. Så för mig är den ganska viktig. Men jag tror ändå att de andra 

lapparna är viktigare.” Samtidigt som frågan hamnade långt ner i 

rangordningen i de båda grupperna så var det en elev från varje grupp som valde 

ut ”vad föräldrarna tycker om matte” som en av två faktorer som påverkar deras 

självförtroende mest.  
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Jämförande analys av föräldrars påverkan  

Både Eastaway och Askew (2013) som Reuterberg (1996) har visat att 

föräldrars vilja och även kunskap att hjälpa sina barn kan ha inverkan på 

elevernas matematiska kunskaper, förmågor och självförtroende. Deras 

argument återkommer i elevernas samtal om föräldrarnas påverkan av deras 

matematiska självförtroende. Eleverna konstaterar att det är en god hjälp om 

föräldrar kan hjälpa till med matematiken. Föräldrar som är insatta och 

intresserade kan sätta sig in i problemen på ett helt annat sätt än föräldrar som 

inte är intresserade av ämnet. Urvalet av elever i denna studie visade sig vara 

elever som uppfattar sina föräldrar som intresserade och med god inställning till 

matematikämnet. Genom elevernas resonemang ifrån fokusgrupperna kan vi 

också se vilka fördelar matematiskt intresserade och kunniga föräldrar kan ge 

sina barn. Några elever ger också exempel på hur viktiga deras föräldrar varit för 

att de själva blivit bättre på matematikämnet och att de på så sätt fått ett starkare 

matematiskt självförtroende. Där jag på förhand hade funderat kring om 

eleverna var mogna nog för att ha en medvetenhet om hur mycket sina föräldrar 

påverkar dem själv bevisade eleverna att den mogenheten fanns. Eleverna 

konstaterar att föräldrar har inverkan på elevernas självförtroende men att det 

inte är någon av de viktigaste faktorerna. Istället ser de det som en bonus och 

inte något avgörande för självförtroendet. Studiens informanter ifrågasätter inte 

Eastaway & Askew(2013) eller Reuterberg (1996) men anser inte att deras 

teorier om föräldrarnas påverkan som någon av de viktigaste faktorerna.  

 

Lektionernas påverkan 

Lektionernas påverkan på självförtroendet diskuterade eleverna i 

fokusgrupperna utifrån tre påståenden ifrån sorteringsövningen. De påståendena 

var: ”att få göra olika saker och lära matte på olika sätt”, ”om det ofta är 

uppgifter som är för svåra” och ”om det är roliga matematiklektioner”. 

Att få göra olika saker och lära matte på olika sätt ansåg båda grupperna vara 

ett av de påståendena med störst inverkan på självförtroendet. Den starka 

gruppen placerade det på tredje plats och den svaga gruppen rankade det som 

nummer två. Resonemangen i de båda grupperna påminda mycket om varandra. 

I båda grupperna fanns insikten att då ett område belyses från olika håll och på 

olika sätt så finns möjligheten för en djupare inlärning. Då blir förståelsen 

djupare och det går att få en bredare helhetsbild av kunskapen. En elev i den 

svaga gruppen uttryckte det: ”Om man bara lär sig på ett sätt så kan man aldrig 

jämföra och se likheter och skillnader”. I den svaga gruppen kom även samtalen 
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in på att alla elever lär sig på olika sätt. Därför är det viktigt att det finns olika 

möjligheter till inlärning så att alla kan hitta det sätt som passar dem själva bäst. 

Fastän grupperna var överens om att detta var en mycket viktig faktor så var en 

elev i den starka gruppen den enda som valde ut detta påstående till en av de två 

viktigaste för dem själva.  

I samtalen kring om det ofta är uppgifter som är för svåra att lösa var båda 

grupperna överens om att det inte var en särskilt viktig faktor. Den starka 

gruppen placerade påståendet på sjunde plats och den svaga gruppen på en sjätte 

plats. Båda grupperna konstaterade att det ibland måste vara svåra uppgifter så 

att de får utmanas och på så sätt utvecklas. De kopplade detta påståendet till det 

om ”hjälp av lärare och/eller klasskamrater” och ansåg att när uppgifterna är för 

svåra så är det vilken hjälp de får som har störst påverkan på självförtroendet, 

inte själva uppgifterna i sig.   

Sista påståendet kopplat till lektionerna handlade om ”att det är roliga 

matematiklektioner”. Eleverna i den starka gruppen kom fram till att det var det 

viktigaste för deras självförtroende och sorterade in den högst upp i listan. Deras 

starkaste argument för detta var att om lektionerna är roliga så jobbar de mer och 

då känner de sig duktiga. Den svaga gruppen hade samma resonemang men för 

dem var ändå inte påståendet viktigast utan hamnade på plats fyra av nio 

möjliga. En pojke i den svaga gruppen drog parallellen mot påståendet ”om man 

tycker om matte eller inte” då han uttryckte att: ”Fast man kanske inte tycker om 

matte så kan lektionen vara rolig och då jobbar man och lär sig utan att man 

tänker på det. Så att lektionerna är roliga är jätteviktigt”. När eleverna skulle 

välja ut de två påståenden som mest påverkade deras eget självförtroende valde 

en elev ur den svaga gruppen och en elev ur den starka gruppen ut detta 

påstående som ett av de viktigaste.  

Jämförande analys av lektionernas påverkan 

Tidigare forskning har presenterat vikten av en kreativ och varierad 

matematikundervisning. Något som eleverna i den här studien håller med om. 

Matematiken är ett ämne med stort djup och bredd och för att eleverna ska 

kunna se den helheten behövs en varierad undervisning. Eleverna visar att de har 

en förståelse om individernas olikhet och att alla lär sig på olika sätt. För att 

elevernas självförtroende ska utvecklas positivt så är det viktigt att 

undervisningen är stimulerande. Berggren och Lindroth (2004)uppmanar till att 

lärarna ska vara kreativa och låta eleverna få lära matematik på olika sätt och det 

håller informanterna i denna studie med om. Då blir eleverna stimulerade, lär sig 

mer och på så sätt växer självförtroendet.  I en stimulerande, kreativ och lagom 
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utmanande miljö kan eleverna i trygghet och med optimism ta till sig 

matematiken och då växer även deras självförtroende. 

Genom att sammanfatta den starka och den svaga gruppens sorteringsövning 

så är ”att man får göra olika saker på matematiklektionerna och lära matte på 

olika sätt” och ”att det är roliga matematiklektioner” de två viktigaste faktorerna 

enligt eleverna. De två påståendena valde båda grupperna att placera högt upp i 

sina rangordningar och det finns ett nära samband dem emellan. En varierad 

undervisning är ofta en förutsättning för att eleverna ska uppskatta 

undervisningen. Detta stämmer väl överens med Magne (1996)som i sin 

forskning visar att elever som trivs med lektionerna har bättre förutsättningar för 

ett ökat självförtroende.  

En annan faktor som påverkar såväl elevernas självförtroende som deras 

uppfattning av lektionerna är om det ofta är uppgifter som är för svåra. Jensen 

(1996) presenterar denna teori när han skriver att elever behöver en 

svårighetsgrad på en lagom nivå för att undvika återkommande misslyckanden 

och på så sätt minska risken för ett försvagat självförtroende vilket även 

Linnanmäki (2003) och Magne (1998) skrivit om. Resultat i den här studien 

visar att eleverna inte ser det som en lika kritisk faktor som tidigare forskning 

ansett. I sorteringsövningen placerade de båda grupperna påståendet på nedre 

halvan. Eleverna visade medvetenhet om att det kan påverka självförtroendet 

men i förhållande till andra faktorer ansåg dem ej att det var någon av de 

viktigare.  

 

  



24 
 

7% 7% 

10% 10% 

28% 
24% 

41% 

28% 

10% 

31% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Hur mycket hjälp får du 
av lärarna på matten? 

Hur mycket hjälp av 
lärarna skulle du vilja ha 

på matten? 

Hjälp av lärare 

1 2 3 4 5 

17% 

51% 
59% 

17% 

Figur4 Elevernas upplevelser av hjälp utav lärare 

Lärarens påverkan 

Lärarens påverkan av elevernas matematiska självförtroende kommer 

presenteras utifrån enkätfrågorna ”hur mycket hjälp får du av lärarna på matten” 

och ”hur mycket hjälp skulle du vilja ha på matten”. Detta fördjupas 

tillsammans med ett påstående från sorteringsövningen: ”vilken hjälp man får av 

lärare/klasskamrater”. Kapitlet fortsätter med enkätfrågan ”hur mycket beröm 

och kritik man får av läraren” följt av diskussion kring samma påstående ifrån 

sorteringsövningen. Avslutningsvis presenteras elevernas resonemang och 

reflektioner kring vad läraren och skolan kan göra för att stärka elevernas 

självförtroende.   

Ifrån enkätundersökningen går 

det att jämföra skillnaderna mellan 

hur mycket hjälp eleverna får av 

läraren och hur mycket hjälp de 

skulle vilja ha av läraren (se figur 5). 

Svarsfrekvensen på en 1:a, 2:a eller 

3:a ligger väldigt nära varandra i 

båda staplarna. Det som skiljer är att 

många av eleverna som uppskattat 

den hjälp de får till en 4:a sedan 

uppgett att de skulle vilja ha ännu 

mer hjälp av läraren. Vi kan också se 

att nästan en tredjedel (31 %) vill ha 

så mycket hjälp av lärarna som det 

är möjligt och bara 17 % svarat att 

de vill ha mindre hjälp.  

När frågan om vilken hjälp man 

får av lärare/klasskamrater diskuterades i fokusgrupperna så var det stora 

skillnader mellan gruppernas diskussioner. Eleverna i den starka gruppen ansåg 

att det kunde vara viktigt och att det påverkar mångas självförtroende. Samtidigt 

ansåg samtliga elever i gruppen att de själva inte var i stort behov av hjälp av 

lärare och klasskamrater och placerade påståendet på nedre halvan, på en sjätte 

plats av nio möjliga. I den svaga gruppen så var diskussionen den omvända. 

Gruppen placerade påståendet på tredje plats och alla i gruppen argumenterade 

för att det var ett av de viktigaste påståendena. En pojke i den svaga gruppen 

inledde samtalet med: ”Jag tycker ofta att matten är svår och jobbig men får 

man bra hjälp så blir det enklare och då känner man sig smartare.” 
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Figur 5 Hur ofta eleverna upplever sig få beröm 
och kritik för sina matematiska förmågor 

När eleverna besvarade frågorna om 

beröm respektive kritik för sina 

matematiska förmågor så framkom 

följande resultat. 48 % svarade att de 

sällan fick beröm för sina matematiska 

förmågor och 17 % att de ofta fick det. 

Mer positivt var resultatet från hur ofta 

eleverna får kritik för sina matematiska 

förmågor. En mycket låg andel ansåg 

sig få detta då 7 % svarade en 4:a och 0 

% svarade en 5:a.   

I sorteringsövningen rankade den 

svaga gruppen hur mycket beröm och 

kritik de får av läraren som den faktor 

som påverkar deras självförtroende 

mest. De kom fram till att allt som 

läraren säger och gör påverkar 

självförtroendet. När de får beröm, en 

klapp eller ett leende så växer 

självförtroendet men på samma sätt så har kritik en negativ inverkan på det 

matematiska självförtroendet. De gav exempel på en suck, en huvudskakning 

eller någon negativ kommentar som alla bidrar till att sänka någons 

självförtroende. Även den starka gruppen kunde konstatera att snälla 

kommentarer från läraren höjer självförtroendet och mindre snälla kommentarer 

sänker detsamma. Ändå prioriterade den gruppen inte påståendet särskilt högt 

utan rankade det som nummer fem. Tre av åtta elever valde ut beröm och kritik 

som en av de två viktigaste faktorerna som påverkar deras självförtroende. 

Samtliga tre var elever ifrån den svaga gruppen.  

I fokusgruppsintervjun fick grupperna också diskutera vad läraren kan göra 

för att förbättra elevernas självförtroende. Den starka gruppen resonerade mest 

kring att det ska vara mer matematik i skolan. Med argumentet att ju mer de får 

träna på något desto bättre blir de och då kommer även självförtroendet 

förbättras. En pojke ur den starka gruppen hade även en annan teori: ”Lärarna 

behöver stötta mer och vara positiva och uppmuntrande. När de berömmer mig 

och säger att jag kommer klara något då tror jag på det och då blir det oftast 

bättre”. Detta resonemang var också det som var tydligast i den svaga gruppen. 

Den gruppen kom fram till att lärarna ska berömma mycket, hjälpa mycket och 
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fokusera på vad eleverna gör bra. En flicka sammanfattade deras tankar då hon 

sa: ”Lärarna ska inte leta fel och misstag utan se vår framgång. Det känns bäst 

när de är positiva och berömmer våra framsteg”.   

 

Jämförande analys av lärarens påverkan 

Som tidigare forskning fastslagit (bl.a. Magne, 1998; Berggren & Lindroth, 

2004) så håller eleverna med om att läraren behöver vara positiv och 

uppmuntrande. Båda fokusgrupperna betonade att det gör gott för deras 

självförtroende när lärarna är snälla, positiva och ger beröm. När eleverna 

uttrycker att allt lärarna säger och gör påverkar eleverna går det att förstå hur 

mycket lärarna påverkar eleverna. Som både Auno och Brandelius-Johansson 

(2002) konstaterat så visar den här studien att relationerna mellan lärare och elev 

behöver vara goda för att elevernas självförtroende ska bli starkare. En viktig 

nyckel för detta är att läraren har en positiv framtoning med mycket beröm där 

läraren formativt kan se och lyfta elevernas framgångar.  

Tidigare i studien har vi slagit fast att undersökningen skett i en klass som 

uppskattar sitt matematiska självförtroende relativt högt. Ändå visar samma 

klass ett starkt önskemål om att få mycket hjälp av läraren. Det är inte ett 

orimligt antagande att den siffran hade varit ännu högre i ett klassrum med 

svagare matematiskt självförtroende. Att få hjälp av läraren är en trygghet för 

många elever och något som hjälper deras självförtroende att växa. Den 

pedagogiska utmaningen här blir att som pedagog och som skola att kunna ge 

den tiden och hjälpen till alla elever som de behöver.  

När vi jämför den svaga och starka gruppen så finns det vissa skillnader i 

deras resonemang om lärarens roll för självförtroendet. I sorteringsövningen 

valde den starka gruppen att placera påståendena om läraren längre ner i 

rankingen medan den svaga gruppen placerade de högre upp. Det visade sig i 

denna studie att eleverna med svagt självförtroende känner sig mer beroende och 

behövande av läraren. Eleverna med starkt självförtroende verkar vara mer 

självständiga och inte i samma behov av hjälp av lärare och klasskamrater. Den 

starka gruppen visade förståelsen för betydelsen av beröm och kritik men för 

dem var detta inte lika viktigt som för den svaga gruppen. Påverkan av tidigare 

matematikerfarenheter 

Vad elever har för erfarenheter av lärare, lektioner och andra matematiska 

sammanhang påverkar den inställning som eleven tar sig an matematiken med. 

”Om man tycker om matte eller inte” är en av faktorerna som kommer bearbetas 

i kommande stycke tillsammans med ”hur man jämför sig med sina 



27 
 

klasskamrater” och även ”hur det gått på prov, tester och diagnoser”. Alla tre 

kan visa en bra bild om elevernas tidigare matematikerfarenheter.  

Tidigare matematikerfarenheter är antagligen det som har störst inverkan på 

om en elev tycker om matematik eller inte. Det visade sig att båda 

fokusgrupperna värderade ”om man tycker om matte eller inte” högt upp i 

sorteringsövningen. Den starka gruppen placerade det påståendet på fjärde plats 

medan den svaga gruppen rangordnade den som femma av nio möjliga. I båda 

grupperna talades det om att det var något som var viktigt och som påverkar det 

matematiska självförtroendet mycket. Argument som fanns i båda grupperna var 

återigen att om det finns ett intresse för ämnet så finns det en längtan att lära sig 

mer och när det finns större kunskaper så kommer även ett starkare 

självförtroende. När eleverna skulle välja ut två påståenden som påverkade deras 

eget självförtroende mest så valde tre elever från den starka gruppen och en elev 

från den svaga gruppen denna som en av de viktigaste för dem.  

Båda grupperna var helt överens om hur man jämför sig med sina 

klasskamrater var den orsak som påverkade självförtroendet minst av utvalda 

orsaker och båda grupperna placerade påståendet längst ner i rangordningen. I 

den starka gruppen blev det ingen diskussion på ämnet eftersom alla i gruppen 

var överens om det var oviktigt och egentligen inte påverkar självförtroendet 

nämnvärt. Även i den svaga gruppen var alla överens om att det inte var en 

viktig faktor. Argumentet mot detta var att det inte är bra att jämföra sig med 

andra men att det är viktigt att jämföra med sig själv. De förtydligade också att 

alla elever är olika bra på olika saker. I gruppen verkade det ändå finnas en 

förståelse för att det kan påverka det matematiska självförtroendet. En flicka 

uttryckte sig: ”Har det inte gått så bra på en diagnos och så jämför man med 

alla andra som fått jättebra så är ju inte det särskilt bra för självförtroendet”. 

En pojke i den starka gruppen var inne på samma resonemang då han sa: 

”Man borde inte jämföra sig med andra men ibland gör man det ändå. Är man 

bättre så bättras självförtroendet men är man sämre så sämras 

självförtroendet”.   

Vid diskussionen om hur det gått på prov, tester och diagnoser så fanns det 

stora skillnader mellan fokusgrupperna. Den svaga gruppen placerade 

påståendet näst längts ner, på en åttonde plats, och konstatera snabbt och rörande 

överens att det inte påverkar självförtroendet nämnvärt. Däremot så placerade 

den starka gruppen resultaten ifrån prov, tester och diagnoser på en andra plats i 

rangordningen. Alla i gruppen var överens om att det påverkar mycket och 

kunde konstatera att goda resultat höjer självförtroendet och svaga resultat 



28 
 

sänker detsamma. En pojke i den svaga gruppen breddade diskussionen genom 

att säga: ”Det viktigaste är väl inte hur många rätt eller fel man hade? Det 

viktigaste är väl att man lär sig och blir bättre.”.  

Trots att grupperna placerade påståendet i olika ändar av rangordningen så 

var det två elever ur vardera gruppen som valde ut detta påstående som en av de 

två viktigaste faktorer för dem själva.    

Jämförande analys av påverkan av tidigare matematikerfarenheter 

Som tidigare forskning visat så finns det en direkt koppling mellan elevers 

inställning till ämnet och deras självförtroende i detsamma. Eleverna i 

fokusgrupperna bekräftar denna forskning då det går att se tydliga samband 

mellan deras inställning till ämnet och deras matematiska självförtroende. I båda 

grupperna fanns också en medvetenhet av att tidigare resultat på prov, tester och 

diagnoser påverkar självförtroendet mycket. Ändå är det intressant att det kan 

skilja så mycket mellan var grupperna placerade påståendet. Det finns en tydlig 

koppling mellan elevernas uppskattning av sitt självförtroende och deras 

resultat. Utifrån elevernas uppskattning i sina enkätsvar har den starka gruppen 

presterat bra på prov, tester och diagnoser vilket de anser har haft stor inverkan 

på deras självförtroende. Däremot så går svaren ifrån den svaga gruppen emot 

Ahlbergs (2001) teori om att många fel medför ett svagt självförtroende. Den 

svaga gruppen inser risken men deras diskussion landar i att hur det gått på prov, 

tester och diagnoser är långt ifrån den viktigaste faktorn. Det tycker jag visar på 

trygga elever som ser formativt på sin utveckling och inte enbart räknar antalet 

fel på sina resultat. Den här undersökningen har då visat att rätt eller fel-

mentaliteten har positiv inverkan på elever med goda resultat. Eleverna med 

mindre goda resultat som är utvalda i den här studien har enligt egen 

uppskattning inte fått försvagat självförtroende på grund av många fel. Ändå 

uttrycker eleverna riskerna med detsamma liksom Ahlberg gjort så det går inte 

på något sätt att avfärda Ahlbergs teori.  

Ahlberg lyfter även upp problematiken med att elever jämför sig med 

varandra. Enligt den här undersökningens fokusgrupper så verkar det inte 

uppfattas som ett större problem hos eleverna. Eleverna verkar finnas i en 

klassrumsmiljö där individuell utveckling är i fokus. Även att eleverna delar 

Ahlbergs tankar om att jämförandet kan ha negativa effekter på självförtroendet 

så är de överens om att det är den faktor som har minst inverkan på det 

matematiska självförtroendet.    
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Centrala slutsatser 

Studiens resultat går att sammanfatta i några centrala slutsatser. Främst har 

studien visat att elever har en medvetenhet om att matematiskt självförtroende 

påverkar deras inlärning, utveckling och resultat i ämnet. Det visade sig också 

att eleverna förstår att deras föräldrar påverkar deras matematiska 

självförtroende men att det samtidigt inte är en av de viktigaste faktorerna som 

påverkar. På samma sätt ansåg eleverna i studien att hur de jämför sig med sina 

klasskamrater inte påverkar deras självförtroende i någon högre utsträckning. 

Det gick också att utläsa att svårighetsgraden på uppgifterna inte hörde till en av 

de viktigare faktorerna som påverkar elevernas självförtroende. Istället ansåg 

eleverna att möjligheterna till hjälp och stöttning var viktigare vid för svåra 

matematiska uppgifter. Det som eleverna istället ansåg som viktigast för deras 

matematiska självförtroende var istället faktorer kring deras arbetsmiljö. Att 

undervisningen är rolig och varierad och att de får bra hjälp och stöttning och att 

läraren ger dem mycket beröm.  

Samtidigt som det gick att utläsa ovanstående ifrån eleverna som grupp så var 

det på individnivå ganska varierade svar. Ingen av teorierna och faktorerna ifrån 

tidigare forskning går helt att utesluta då samtliga fick medhåll och förståelse av 

informanterna i undersökningen. Den slutsatsen det då går att landa i är att alla 

individer är olika och deras självförtroende påverkas av en mängd olika faktorer 

och på olika nivåer.  

 

DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer studiens resultat diskuteras utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och vad detta får för konsekvenser i klassrummet. Även 

studiens metod kommer att diskuteras och slutligen blir det en diskussion 

angående vidare forskning inom området.    

Resultatdiskussion 

Hur uppfattar mellanstadieelever att matematiskt självförtroende påverkar 

det matematiska lärandet? 

Fokusgruppsintervjuerna visade att eleverna var mycket medvetna om 

självförtroendets betydelse för matematikinlärningen likt bland annat 

Linnanmäki (2003) och Sjöström (1998) presenterat. Eleverna värderar inte som 

Linnanmäki (2003) att självförtroende är den faktor med störst inverkan på 

självförtroendet men de visar ändå en djup förståelse om att det är en viktig 

faktor. Flera gånger i den här studien har eleverna återkommit till sambandet 
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mellan självförtroende och arbetsglädje, motivation, arbetsinsats, inställning till 

ämnet, prestation och resultat. Detta kan visa att matematiskt självförtroende är 

en grundläggande och mycket viktig faktor för att eleverna ska kunna ta till sig 

matematiken. Utan självförtroende blir det svårt för eleverna att motivera sig 

och ta sig an matematiska uppgifter. När betydelsen av självförtroendet i 

matematiken återkommande har blivit belyst i den här studien tycker jag att det 

är intressant att det är något som sällan diskuteras i klassrummen. Något som 

tidigare forskning och den här studien visat vara så grundläggande, och som 

påverkar elevernas inlärning och resultat så mycket som det verkar, skulle 

behöva ha en mer självklar och tydlig plats i det pedagogiska och didaktiska 

samtalet.  

Vad anser mellanstadieelever att det finns för faktorer som påverkar deras 

självförtroende i matematiken? 

När fokusgrupperna diskuterade vad som påverkar deras självförtroende gick 

samtalen främst kring prestationer och resultat. Den naturliga kopplingen för 

eleverna var att elever med gott självförtroende presterar bra och får goda 

resultat och det omvända gällande elever med svagt självförtroende. Detta fick 

mig att tro att eleverna skulle värdera resultat på prov, tester och diagnoser högt 

när jag presenterade tidigare forsknings olika faktorer i sorteringsövningen. Att 

detta är en avgörande faktor för elevers självförtroende har flera forskare pekat 

mot, bland annat Jensen (1996) och Linnanmäki (2003). Detta höll den starka 

gruppen med om men intressant nog inte den svaga gruppen. En slutsats som går 

emot tidigare forskning. I denna studie kan vi konstatera att eleverna upplever 

att det påverkar deras självförtroende till viss del men för eleverna med svagt 

självförtroende är det långt ifrån den viktigaste orsaken. Jag tror jag kan ana hur 

eleverna har resonerat. Andra faktorer, som vilket hjälp eleverna får och att 

undervisningen är stimulerande, har större inverkan på eleverna självförtroende 

och blir då ett skydd mot att det ofta är för svåra uppgifter.  

På samma sätt har Ahlberg (2001) varit tydlig med att hur elever jämför sig 

med varandra varit en av de viktigaste orsakerna till ett försvagat matematiskt 

självförtroende. I denna studie har resultatet visat på det motsatta. Informanterna 

i studien gav en enad bild av att detta är det faktor som minst påverkar elevernas 

självförtroende. Samtidigt som en viss förståelse fanns i risken för svagare 

självförtroende så fanns en medvetenhet hos eleverna att det egentligen inte har 

någon betydelse utan att det som är viktigt är att de jämför sig med sig själva. 

Detta blir en intressant iakttagelse med det blir svårt att veta om det är i denna 

klass som den medvetenheten finns eller om det är en bredare uppfattning. Det 

går också att fundera kring vad har hänt med matematikundervisningen i de 
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svenska klassrummen under de femton år som gått sedan Ahlbergs studie. Hur 

ser möjligheterna ut för elever att jämföra sig med varandra ut idag jämfört med 

femton år bakåt i tiden? Detta är i nuläget enbart spekulationer och inget som 

denna studie kan besvara. 

Där både Jensen (1996) och Magne (1998) presenterat att det ofta är 

uppgifter som är för svåra att lösa som något som påverkar elevernas 

självförtroende så fanns det en viss tveksamhet hos eleverna i den här studien. 

Eleverna var medvetna om att det kan påverka men ansåg att andra faktorer 

påverkar deras självförtroende mer. Frågan är om eleverna har erfarenhet av att 

för ofta stöta på för svåra uppgifter eller om de förstår innebörden av den 

problematiken. Resultatet kan på många sätt ses som oväntat och tidigare 

forskning kan inte helt uteslutas men den här studiens resultat sätter frågan i ett 

nytt ljus.    

Eleverna i studien ansåg inte heller att föräldrarnas matematikintresse var 

någon av de faktorer som påverkar deras självförtroende mest. Något som kan 

vara skönt att höra då eleverna inte väljer sina föräldrar själva och att om 

föräldrarna inte påverkar i hög utsträckning finns bättre förutsättningar för en 

jämlik utbildning.  

Samtidigt som eleverna i studien inte har bekräftat ovanstående faktorer ifrån 

tidigare forskning så har de inte heller uteslutit dem helt. Det har funnits 

resonemang och reflektioner som visat att eleverna inser att dem påverkar men 

att eleverna ändå värderar andra faktorer högre. Det går också att fundera kring 

om eleverna i studien har den grad av mogenhet det krävs för att förstå hur 

mycket exempelvis föräldrarna påverkar deras matematiska självförtroende. 

När jag försöker att dra paralleller mellan eleverna i den svaga och den starka 

gruppen så är det svårt att se konkreta likheter i vilka faktorer som elever 

gemensamt ser som de viktigaste. I den här studien är båda elevgrupperna 

överens om att roliga lektioner och en varierad och kreativ undervisning hör till 

några av de viktigaste faktorerna. Ändå är det viktigt att betona att detta inte var 

givna val i någon av grupperna. När eleverna i fokusgrupperna svarade 

individuellt om vilka faktorer som var viktigast för de själva så blev resultatet 

mycket spretigt. I båda grupperna fanns både överensstämmelse och 

motstridighet mot gruppens rangordning och det var svårt att se generella 

mönster i elevgruppen som helhet. Den viktiga slutsatsen av detta är att det är 

svårt att hitta en generell riktlinje om vad det egentligen är som påverkar 

elevernas självförtroende. Varje individs unika egenskaper och förutsättningar 

visar sig även i vad som påverkar deras självförtroende. Det finns mycket som 
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kan påverka och som blivit sammanställt i den här uppsatsen. Dock är det svårt 

att uttrycka en generell bild om vad och hur mycket dessa faktorer påverkar. 

Återigen är varje individs självförtroende unikt och alla elever påverkas olika 

mycket av olika faktorer. Då eleverna uttrycker att undervisningen ska vara rolig 

för att de ska kunna motivera sig, lära sig mer och på så sätt få starkare 

självförtroende så blir även detta komplext i verkligheten. Elevernas uppfattning 

om vad som är en rolig undervisning varierar även det från elev till elev. 

Slutsatsen blir att läraren måste känna varje elev så väl att undervisningen kan 

anpassas för varje individ till den grad att allas självförtroende kan ha en positiv 

utveckling. Det är först då den svenska skolans matematikresultat kan vända till 

en positiv trend.  

Vad anser mellanstadieelever att det finns för åtgärder och arbetssätt som 

skolan kan göra för att stärka elevernas matematiska självförtroende? 

Eleverna poängterade framför allt vikten av att lärarna är positiva, 

uppmuntrande, stöttande och hjälpsamma. Helt i linje med tidigare forskning. 

Eleverna anser att de behöver få beröm och höra att de kommer klara av 

uppgifterna för att få ett stärkt självförtroende. Likt Magne (1998) och Jenssen 

(1996) som förordar en kreativ, inspirerande och stimulerande undervisning så 

framgår det i den här uppsatsen att det är högt prioriterat av eleverna. Eleverna 

eftersträvar en rolig och varierad undervisning för att deras självförtroende ska 

stärkas. Jag kan dela den åsikten då jag tror att eleverna blir mer motiverade och 

anstränger sig mer om undervisningen intresserar dem. Motivation och intresse 

föder bättre resultat och bättre självförtroende som även eleverna i denna studie 

resonerat kring.  

 

 

Konsekvenser för undervisning 

Där PISA-undersökningen 2012 visade att både elevers matematiska intresse 

som resultat sjunker så har den svenska skolan ett viktigt arbete framför sig. 

Elever med svagt matematiskt självförtroende kommer ha svårt att intressera sig 

för ämnet och då även prestera. Den svenska lärarkåren har ett viktigt arbete och 

ansvar att systematiskt arbeta med elevers självförtroende vilket den här studien 

visar skulle ha mer långtgående effekter på den svenska skolans 

matematikresultat. Som Linnanmäki (2003) uttrycker det så har elever med en 

stark tro på sig själv redan där fördubblat sin förmåga.  

Matematikläraren behöver vara medveten om hur viktigt det matematiska 

självförtroendet är och hur mycket det betyder för den matematiska 
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utvecklingen. Läraren behöver vara medveten om hur skört elevens 

självförtroende kan vara och behöver strategiskt och klokt arbeta för att stärka 

elevers självförtroende. Den här studien har visat att det är ett komplext arbete 

som är enklare sagt än gjort. Viktigt för läraren blir att skapa goda relationer 

med varje elev och känna dess unika styrkor och svagheter. Elever med starkt 

självförtroende har andra behov än elever med svagt självförtroende och elever 

inom dessa kategorier har unika behov var för sig. Om självförtroendet har en så 

central del i inlärning och utveckling som den här studien har visat så är detta ett 

högprioriterat arbetsområde för läraren. Det borde även vara något som det 

pratas mer om, framför allt i lärarkåren. Lärarna behöver bli mer medvetna om 

eleverna självförtroende och målmedvetet arbeta för att stärka det.  

Det finns flera nycklar till att lyckas med detta som tidigare forskning och 

den här studien är överens om. Till att börja med behöver det skapas ett intresse 

för matematiken. Genom att läraren har en positiv, uppmuntrande inställning till 

både ämnet och eleverna så skapas en god grund för detta. Läraren måste hela 

tiden ha en positiv och berömmande framtoning för att formativt kunna utveckla 

elevernas självförtroende. Undervisningen bör vara både kreativ och varierad för 

att kunna stimulera eleverna. Är lektionerna roliga och stimulerande så finns 

goda förutsättningar och för ett gott lärande som har förutsättningar bättre 

prestationer som bör kunna höja elevernas självförtroende. En varierad 

undervisning behöver också innebära att läraren anpassar undervisningen för 

varje individ. Som framkommit i den här studien så lär elever olika och behöver 

olika utmaningar. Vill läraren stärka sina elevers självförtroende så bör den 

monotona rätt-eller-fel-mentaliteten som Ahlberg (2001) varnar för undvikas.  

 

Metoddiskussion 

Enkät och fokusgrupper svarade väl ut mot uppsatsens syfte eftersom de gav 

möjlighet att besvara uppsatsens frågeställningar. Båda insamlingsmetoderna 

kompletterade varandra och gav en bredare bild av elevernas uppfattningar, 

resonemang och reflektioner kring det matematiska självförtroendet. 

Elevperspektivet var hela tiden i fokus vilket var syftet med uppsatsen. Att 

fokusgruppsintervjuerna spelades in gjorde att jag kunde lyckades göra en 

noggrann transkribering och flera gånger lyssna igenom inspelningen för att 

söka nya perspektiv och nyanser i informanternas svar och ge en så rättvis bild 

som möjligt av informanternas svar.  

Bekvämlighetsurvalet jag använde mig av för att välja skola och klass ser jag 

som en styrka i den här undersökningen. Jag hade sedan tidigare en god relation 



34 
 

med eleverna som då förhoppningsvis kunde känna sig trygga och avslappnade 

och våga resonera och reflektera mer öppet.  

Att jag valde att förtydliga och definiera begreppet självförtroende tror jag 

var en stor hjälp till att få ut ett gott och pålitligt resultat. Det minimerade risken 

för missförstånd och att eleverna skulle blanda ihop begreppet med 

närbesläktade begrepp. Det gav eleverna en gemensam bild av vad 

självförtroende är för något vilket bidrar till mer tillförlitliga svar och för 

eleverna med annat modersmål var det antagligen helt nödvändigt för att ens 

kunna genomföra undersökningen.  

En svaghet i undersökningen är att enkät och fokusgrupper endast 

genomfördes på en skola och i en klass. Detta är en mycket liten del av antalet 

svenska mellanstadieelever och för att trovärdigheten skulle höjas skulle 

undersökningen behöva göras i betydligt större utsträckning. Då hade resultatet 

kunna styrkas och placeras i ett större perspektiv. På samma sätt finns det en risk 

att elever i samma klass är formade och har liknande erfarenheter och åsikter om 

matematiskt självförtroende. I denna uppsats fanns inte tid och utrymme att göra 

en större undersökning men är önskvärt att det blir gjort i framtiden.  

Trots detta så är undersökningens resultat på många sätt användbart även ur 

rådande förutsättningar. Elevernas kvalitativa tankar från den här 

undersökningen finns med största säkerhet att finna i de flesta klassrum runt om 

i landet. Att studien bestod av både enkätundersökning och fokusgrupper gör att 

dessa empiriska resultat kan styrka varandra. 

      

Vidare forskning 

Jag uppfattar tidigare forskning inom området som jag tagit del av som 

ganska spretig. Området har blivit belyst ifrån olika infallsvinklar, ofta utan att 

referera till varandra. Olika forskare har ansett sig ha svaret på vad som påverkar 

elevers självförtroende och jag tror att det ligger mycket sanning i varje resultat 

var för sig. Men denna studie kan konstatera att forskningen behöver hitta en 

mer enad och ödmjuk linje. För en del elever är vissa faktorer viktigare men för 

andra elever är det helt andra faktorer. Samtidigt som det finns karaktärsdrag 

hos pedagoger och didaktiska arbetssätt som ger bättre förutsättningar för ett 

gott självförtroende så är det mycket svårt att bestämma ett recept på hur elevers 

självförtroende stärks. 

I den här studien har det visats en del motsättningar mellan tidigare forskning 

och mitt empiriska underlag. Det underlaget skulle behöva bli större för att 

antingen kunna bekräfta eller dementera det som nu går ana.  
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Därför är detta ett område som skulle kunna studeras ytterligare. Det är ett 

område som skulle behöva utforskas ännu mer än vad som gjorts idag. En 

kartläggning av elevers matematiska självförtroende saknas i dagsläget och 

skulle vara ett gott komplement till den här studien. Både från ett elevperspektiv 

som hur lärare uppfattar elevernas matematiska självförtroende. Mycket av 

forskningen som ligger till grund för den här studien har funnits med i många år 

och skulle behöva uppdateras i tid och även mot aktuella läroplaner. Om 

självförtroendet har så stor påverkan på elevers matematiska inlärning, 

utveckling och resultat som den här studien har visat så borde det vara ett 

prioriterat forskningsområde.  
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Bilaga 1  
 

Elevers tankar om Matematik 

Namn:____________________________________________ Klass:______________ 

Tjej    Kille 

1. Vad inom matten har du lättast för? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Vad inom matten tycker du är svårast? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Vad gör du när du stöter på matteuppgifter som du inte kan lösa? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Följande frågor besvaras med att sätta ett ”X” på tallinjen. Siffran 1 är lägst och siffran 5 är högst.  

4. Tycker du om matte? 

 

1    2    3    4    5 

5. Hur duktig tycker du att du är på matte? 

 

1    2    3    4    5 

6. Hur duktig är du på matte jämfört med dina klasskompisar? 

 

1    2    3    4    5 

7. Tycker dina föräldrar om matte? 

 

1    2    3    4    5 

8. Hur bra självförtroende har du i allmänhet? 

 

1    2    3    4    5 

9. Hur bra självförtroende har du i skolans ämnen? 

 

1    2    3    4    5 
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10. Hur bra självförtroende har du i matten? 

 

1    2    3    4    5 

 

11. Hur mycket hjälp får du av lärarna på matten? 

 

1    2    3    4    5 

12. Hur mycket hjälp av lärarna skulle du vilja ha på matten? 

 

1    2    3    4    5 

13. Hur skulle du betygsätta dina resultat i matten? 

 

1    2    3    4    5 

14. Hur säker känner du dig på det svenska språket? 

 

1    2    3    4    5 

15. Hur ofta stöter du på matteuppgifter som du inte klarar av att lösa? 

 

Nästan aldrig        Sällan  Ibland   Ofta         Nästan alltid 

 

16. Hur ofta får du hjälp av klasskompisar? 

 

Nästan aldrig        Sällan  Ibland   Ofta         Nästan alltid 

 

17. Hur ofta hjälper du klasskompisar? 

 

Nästan aldrig        Sällan  Ibland   Ofta         Nästan alltid 

 

18. Hur ofta får du beröm för dina matematiska förmågor? 

 

Nästan aldrig        Sällan  Ibland   Ofta         Nästan alltid 

19. Hur ofta får du kritik för dina matematiska förmågor? 

 

Nästan aldrig        Sällan  Ibland   Ofta         Nästan alltid 

20. Hur ofta känner du dig osäker på att du löser uppgifterna på rätt sätt? 

 

Nästan aldrig        Sällan  Ibland   Ofta         Nästan alltid 

Kan du tänka dig att ställa upp på en gruppintervju om dessa frågor? 

Ja    Nej 
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Bilaga 2 

 

Fokusgruppsintervju 

1. Vad är självförtroende i matematiken? 

 

2. Om du skulle gradera ditt självförtroende i matte mellan 1-10, på vilken siffra hamnar det då? 

- Varför? 

 

3. Vad finns det för orsaker som påverkar vad någon har för självförtroende i matematiken? 

 

4. Vad innebär det att ha bra/dåligt självförtroende i matematik? 

 

5. Vad finns det för skillnader på elever som har bra eller dåligt självförtroende i matematiken? 

 

6. Vad kan du göra för att få bättre självförtroende i matematik? 

 

7. Vad kan lärarna göra för att ni ska få bättre självförtroende i matematiken? 

 

8. Sortera följande faktorer i rangordning hur de påverkar det matematiska självförtroendet. 

- Vilken hjälp man får av lärare/klasskamrater  

- Att det är roliga matematiklektioner 

- Om man tycker om matte eller inte 

- Hur man jämför sig med sina klasskamrater 

- Det är ofta uppgifter som är för svåra att lösa 

- Hur det har gått på prov, tester och diagnoser 

- Vad föräldrarna tycker om matte 

- Hur mycket beröm och kritik man får av läraren 

- Att man får göra olika saker på lektionerna och lära matte på olika sätt 

 

9. Vilka 2 av ovanstående påverkar ditt matematiska självförtroende mest? 


