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Abstract 
The aim with this master thesis is to analyze a scientific material concerning the 

context between learning and child/student development, and factors which controls process 

of learning, to create an image with quality account and teaching in mathematics, which then 

can raise the mathematical knowledge among students.   

The phenomena which stand in focus for the investigation is: why there is a 

negative tendency for development of knowledge in mathematics, among the Swedish students 

that TIMSSs investigations showed in intercultural comparison within the years 1993, 1999, 

2003 and 2007.  

The method is the ethnographical method, which is based on: analyzing 

scientific theories about learning child/student development, factors which controls process of 

learning, and factors which controls process of learning the most and qualitative empiric 

investigation with qualitatively analyzes the questionnaires, which is about factors which are 

controlling the process of learning and factors which are controlling the process of learning 

the most.  

Result of the theoretical and empiric analyzes shows that factors as school 

environment, attitude for subjects and teaching, controls and influence the learning. To end a 

unenthusiastic tendency as a negative development of mathematical knowledge among 

students that is shown in TIMSS investigation and to elevate the students’ performance in 

mathematics, an elevated qualitative account and teaching in mathematics, by the factors 

named. Safe school environments as the intercultural meeting place, the teachers influence 

part to the students’ subjects’ attitude in mathematics and goal related grading criteria in 

teaching, is all required for e qualitative teaching in mathematics. 

 

Key words: learning, child/student development by learning, factors which controls process of 

learning, the quality of learning in mathematics and learning in mathematics. 
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Inledning 

Kvalitetsredovisning och undervisning beror på hur lärare kan behärska och förstå 

teorier om lärande och modeller om undervisning. Det är ett verktyg för lärarens arbete som 

bidrar till barn/elevutveckling i matematik och andra ämnen (Conny Stenrup, 2001 s. 120).  

Syftet med examensarbetet är att analysera ett vetenskapligt material om 

sammanhanget mellan lärande och barn/elevutveckling och vilka faktorer som styr lärande för 

att skapa en bild på kvalitetsredovisning och undervisning i matematik som sedan kan lyfta 

fram matematiska kunskaper hos elever. 

 Fenomenet som står i fokus för undersökningen är varför det finns en tendens till en 

negativ kunskapsutveckling i matematik hos de svenska eleverna som TIMSS resultat visade i 

interkulturell jämförelse åren 1993, 1999, 2003 och 20071  .   

Undersökningen baseras på en teoretisk grund som byggs på tidigare forskning kring 

lärande, och fokuset läggs på Lev S. Vygotskijs teori om lärande, sammanhanget mellan 

TIMSS undersökning och lärande2, analys av faktorerna som styr lärande och empirisk grund 

som en kvalitativ statistisk undersökning.  

Data till den statistiska undersökningen är hämtad från enkäter, som utifrån elevens 

sida belyser deras synsätt på lärande och faktorer som styr lärande. För att problematisera 

lärande, enligt Lev.S Vygotskij, är det viktigt att satsa på elevens syn, för att förstå elevens 

svårigheter, deras tänkande om lärande och att skapa inflytande för elever i skolväsendet.  

Samhället ställer höga krav på elevens kunskaper i matematik som står i förslaget på 

den nya kursplanen förslag i från skolverket i matematik (Redovisning av uppdraget att 

utveckla en modell för ämnesplaner för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning 

U2009/149/G, Skolverket) i grundskolan och gymnasieskolan. För att uppnå kraven behövs å 

ena sidan skapa lust och motivation hos elever för att lära sig och höja elevens prestationer i 

matematik genom lärande å andra sidan, förstå elevens behov och brister och öppna dörrar för 

dem till ett kunskapsfält. 

 Enligt kursplaner i matematik är det viktigt att skapa hos elever förmågor som 

kognitiva domänen för att producera och tillämpa matematisk kunskap och att analysera olika 

naturliga och samhälliga fenomen med hjälp av matematik och ämnesintegrerat tankesätt.  

                                                 
1 http://timss.bc.edu/timss2007/index.html 
2 Ramplan för samverkan mellan Skolverket och NCM. (2009). Utvecklingsinsatser i matematik. Skolverket. 



 8

Nationella läroplaner och kursplaner för grundskolan och gymnasieskolan konstrueras 

av Läroplanskommittens tankesätt ”Skolan för Bildning” (SOU, 1992). Samhällets ambitioner 

är att allmänbilda elever i skolan så att de kan producera och reproducera kunskaper, 

reflektera över sina erfarenheter av sociala och kulturella konsekvenser och att granska 

samhällets goda och onda sidor genom sina kunskaper i naturvetenskap och matematik, till 

exempel miljöfrågor och världens katastrofer. Eller sammanhanget mellan människa och 

teknik genom medborgares rättigheter som är grunden för demokratisk deltagande.  

Bildning i skolan leder till en kunskapsskapande process hos varje elev som är 

ett gemensamt kulturellt kapital, en drivande kraft i samhället och har kulturell och social 

betydelse (Gustavsson, 2002 s.92). Vad kan man göra för att ge varje individ i samhället 

möjligheter att utvecklas oberoende av klass, kön, etnicitet m.m.? Hur kan man få samma 

rättigheter för att skapa eget framgångsrikt liv? Moderna forskare försöker svara på dessa 

frågor och en del av dem är övertygade om att kunskap är nyckeln till ett bättre liv 

(Gustavsson, 2002). Skolan är en institution i samhället som bidrar till bildnings processer hos 

individen, därför är det viktigt att skapa en gemensam miljö som påverkar samhällets och 

individens utveckling på nationell och internationell nivå i skolan.    

Naturvetenskapliga ämnen och matematik är en del av allmänbildningen som 

Svein Sjoberg påpekar i boken Naturvetenskap som allmänbildning. En lång naturvetenskaps 

tradition är en interkulturell produkt som måste undersökas, granskas och utvecklas. Individer 

samt samhället ska bidra till utveckling av den naturvetenskapliga traditionen. 

Naturvetenskapens produkt innehåller lagar, teorier, metoder, idéer och begrepp som är 

verktyg för att beskriva omvärlden.  Omvärlden är komplicerad och dynamisk som utvecklas 

enligt eget tempo och är ett sammanhang mellan naturliga och samhälliga processer. För att 

skapa mänsklig påverkan på vetenskapens traditions flöde eller på olika processer som 

miljöförändring, behövs det kunskaper i olika ämnen samt naturvetenskap och matematik.  

Samtidigt har naturvetenskapen en stor praktisk betydelse. Teorier, metoder och idéer är ett 

verktyg i praktiken som producerar och reproducerar nya kunskaper. En rörlig cirkel, som 

sammanhanget mellan teori och praktik utvecklar naturvetenskap i sig och andra kunskaper. 

  Under det sista decenniet stärktes intresset för naturvetenskap och matematik 

på grund av att samhällets utveckling driver moderna teknologier och teknik på nationell och 

internationell nivå. Utveckling av moderna teknologier och tekniker bygger på samhällets 

ekonomiska kapital och berikar den teknologiska utvecklingen. Samhällets behov av 

kunskaper om naturveteskapliga ämnen ökar och det behövs specialister som behärskar 

vetenskapliga tanketraditioner och fortsätter att bygga naturvetenskapen vidare. 
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 Samhällets institutioner, som skolan, spelar en stor roll för att förbereda en ny 

generation av naturvetare. Miljöfrågor är i fokus idag så det är viktigt att förstå hur samhället, 

tekniken och naturvetenskapen fungerar tillsammans. Samtidigt är det viktigt att öppna en ny 

horisont för förståelse om naturvetenskapliga ämnen i skolan och att förbereda en generation 

av naturvetare som är kunniga och kritiskt kan granska och utveckla naturvetenskapen och 

konkurrera med sina kunskaper på interkulturellnivå för att utveckla världen.    

Paul Ernest, har i sin artikel Relevans och nytta presenterat sin uppfattning 

Varför är det viktigt att kunna matematik? Första aspekt som är viktig, enligt honom, är att 

förstå och bli medveten om att matematiskt tänkande används i vardagslivet. Om man inte 

kan uppfatta detta, så kan man inte heller behärska liv. Andra aspekten är att matematik är 

central i kulturen och är en del av vetenskap, teknologi m.m. Matematiska kunskaper är ett 

kulturellt arv i samhället. Tredje aspekten, att kunna matematik ger förmåga att kritisk förstå 

hur matematik används i samhället på olika plan från undervisning till moderna teknologier. 

“Detta är nödvändigt både för att försvara medborgarnas egna rättigheter och intressen och för 

att skydda de svagaste i samhället som inte förmår detta själva. Ytterst är en sådan förmåga ett 

”livsviktigt bålverk till skydd för demokratin och humanistiska och civiliserade samhällets 

grundläggande värden” (Ernest, 2007 s. 173).  Fjärde aspekten, att kunna matematik betyder 

att utveckla ämnet i sig, att förstå samband mellan olika teorier, metoder, matematiska 

begrepp m.m. som en helhet och kunna berätta om det i sin undervisning, och att visa att 

matematik inte bara är beräkningar.  Femte aspekten handlar om att matematikens utveckling 

driver historien framåt. Matematikens historia har sina rötter i Mesopotamien, Egypten och 

Grekland genom symboler, teorier och problemlösningar kan den interkulturella historien 

berättas.  Sjätte aspekten, hur matematiska kunskaper ifrågasätts genom bevis. Grund för 

bevis är ett logiskt sammanhang mellan lagar, teorier, metoder, axiom och teorem.    Sista 

aspekten är att skapa matematiska idéer är en konst och förmåga att ”prata med själen” enligt 

Aristoteles. Matematik ger förståelse om värde av hela mänskliga kulturen. Hur kan skolan 

göra det möjligt att ge tillgång till matematikens kunnande? Genom en öppen pedagogik som 

respekterar ”elevers intresse, attityder, funderingar och även avvikande åsikter” och genom 

relevanta kursplaner som är uppfattande för elever och behåller balansen mellan å ena sidan 

undervisningsnivå, samhällets krav genom betygssättning och en annan sida ”elevernas 

intresse, mål och val” (Paul Ernest, 2007). 

Nutidens forskning i pedagogik om lärande betänker att lärande starkt relateras 

till pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik (Englund, 2004), och i stor mån är att 

kvalitetsredovisning och undervisning i matematik skolan är beroende av olika faktorer. 
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Analys och kritisk tänkande om pedagogikens utveckling inom de tre senaste decennierna 

påpekar att nya beteckningar som lärande och matematikdidaktik har ett stort värde och 

behöver forskarnas uppmärksamhet (Tomas Englund, 2004) och den moderna forskningen 

påpekar att lärarens kompetens spelar en stor roll för elevens lärande (Nationellt Centrum för 

Matematikutveckling, NCM, 2007). 

I Sverige startar olika forsknings och utvecklingsprojekt för att driva 

naturvetenskaplig undervisning i skolan genom olika faktorer, som inriktas till att förstärka 

lärande genom trygg skolmiljö, positiva ämnesattityder, ämnesdidaktik, utvärderingar av 

kunskaper i matematik, betygskriterier och bedömning, utveckla vetenskapliga kunskaper om 

studieteknik och gruppdynamik i skolan.  

  I Uppsala pågår forskningsprojektet LÄRMOT. Målet för projektet är att 

analysera lärande och undervisning, motivera elever att studera naturvetenskapliga ämnen 

genom att skapa positiva ämnesattityder och skapa hos elever en förmåga att tillämpa sina 

kunskaper för att lösa praktiska problem (LÄRMOT, 2004). 

Projektet NORDLAB vid Göteborgs universitet har målet att förbättra 

undervisning i matematik och teknik genom att förstärka lärarens kompetens om lärande 

genom aktuella ämnesdidaktiska forskningsresultat (Göteborgsgruppen för forskning om 

naturvetenskaplig undervisning, 2004).  

Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), Kungliga Ingenjörsakademin (IVA) 

driver skolutvecklingsprojektet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) tillsammans med 

många kommuner i Sverige (NTA, 2004). Målet för projektet är att utifrån läroplaner och 

kursplaner leda elever för att uppnå kunskapsnivå i matematik och naturvetenskapliga ämnen 

(NO). 

Globaliseringen öppnar gränserna mellan kulturer och skapar ett gemensamt 

interkulturellt konkurrerande fält.  Kvalitetsutbildning är ett verktyg som kan ge möjlighet att 

skapa nya konkurrerande teknologier, som byggs på kunskaper i olika ämnen samt matematik, 

för att klara konkurrensen.  

Det finns många internationella och nationella studier som har som mål att 

utvärdera ämneskunskaper i matematik och NO, att undersöka lärandemiljön i skolan och 

utforska vilka inställningar till ämnesattityder elever har i de svenska skolorna. Pågående 

stora projekt som till exempel TIMSS undersökning försöker undersöka faktorer som 

skolmiljö, ämnesattityder och undervisning för att lyfta fram lärande. (Svein Sjöberg, 2004 s. 

99).   
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 Bakgrund  
 

Sedan 1950 – talet pågår en internationell undersökning som jämför olika 

länders studier av olika skolämnen. “Mätningen” av studierna baseras på elevernas 

prestationer och läroplaner. IEA (International Association för the Evaluation of Educational 

Achievement) genomför undersökningen. På 1990-talet startades ett projekt som kallades 

TIMSS, The Third  International  Mathematics  and Science Study, i fokus för projektet var 

att man försökte utifrån olika faktorer att ”mäta” elevernas färdigheter i matematik och 

naturvetenskap.  TIMSS undersökning genomförs i mer än sextio länder samt Sverige.  

TIMSS undersökningsstruktur i matematik har ett ramverk, som innehåller 

matematiska områden som Talförståelse och aritmetik, Geometri och mätningar samt 

Datapresentation och statistik.   Undersökningens resultat visar elevers förmåga att tillämpa 

sina matematiska kunskaper för att lösa praktiska problem. Förmågor som elever måste visa i 

undersökningen kallas kognitiva domänen (Skolverket, TIMSS 2007 – huvudrapport). Första 

domänen är ”Kunskap” som är att komma ihåg, känna igen, kunna beräkna, ta fram 

information, mäta och ordna.   Andra domänen är ”Tillämpa” som förmåga att välja metod, 

presentera matematisk lösning, att formulera ett matematiskt problem, simulering,  rutinartad 

problemlösning och sista domänen är ”Resonera” som förmåga att analysera, sammanfatta i 

sammanhanget med andra ämnen, troliggöra och lösa icke rutinartade  problem. Den domän 

som ingår i TIMSS undersökning skiljs inte åt på kognitiv syn som de svenska kursplanerna i 

matematik innehåller (Skolverket, Med fokus på matematik och naturvetenskap (TIMSS), 

2008). 

Utifrån TIMSS undersökningsresultat 2007 och nationella studier i matematik 

och NO som gjorts av PRIM – gruppen, Stockholms universitet redovisades i skolverkets 

rapport 2008 (Gymnasieskolans kursprov vt-2008) finns en tendens att kunskap i matematik 

sjunker hos elever. Samtidigt visar TIMSS undersökning att hälften av eleverna tycker att 

matematik, teknik och naturvetenskap är intressant och viktigt (Skolverket, 1996, 1998). Och 

detsamma upptäckte jag under min VFU-period i gymnasieskolan. Eleverna har en stor lust 

att lära sig matematik men å en sida har de låga förkunskaper och en annan sida otydliga 

betygskriterier utifrån läroplaner och kursplaner, mål av undervisning som leder till resultat 

och till vad elev måste uppnå, lärarens attityder, begränsad undervisning gäller i stort sätt 

genom en ram som läroböcker och elever arbetar med läroböcker på egen hand och det ges 

inte möjligheter för elever att utvecklas.  
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Sammanhanget mellan den moderna forskningen om lärande och TIMSS 

undersökning 

 

Skolverket presenterade åtgärder den 31 mars som handlar om 

Utvecklingsinsatser i matematik. Det är ett pågående projekt mellan skolverket och NCM 

(Nationellt Centrum för matematikbildning). Stor betydelse läggs på åtgärder på ”elevers 

lärande och lärarens undervisning utifrån tillgängliga utredningar och utvärderingar, t.ex.  

[…] TIMSS och PISA samt relevant forskning och utvecklingsarbete” (Skolverkets rapport 

Dnr 2009:259, 2009-03-31). 

Ett mål för TIMSS undersökning är att undersöka lärande, att definiera faktorer 

som styr lärande och lyfta fram de faktorer som driver lärande mest (Svein Sjöberg, 2004 s. 

99). TIMSS undersökning som kom 2007, försöker att peka på enskilda faktorer. I sitt beslut 

använder TIMSS projektens avancerade statistiska undersökningar. Faktorerna som är mest 

påverkande till lärande enligt TIMSS statistiska undersökning är tryggmiljö som bidrar till 

elevernas prestationer i ämnet, ämnesattityder och undervisningsmetoder med lärarens 

ledande roll i olika arbetsformer som grupparbete, projektarbete och individuellt arbete med 

elever.    

 

 Frågeställning 

I fokus av min undersökning är sammanhanget mellan lärande och 

barn/elevutveckling och vilka faktorer som styr lärandeprocessen för att skapa förståelse om 

vilken kvalitetsredovisning och undervisning i matematik kan lyfta fram matematiska 

kunskaper hos elever.  Lärande i sammanhanget med undervisning är komplext och mitt val 

av faktorerna baseras på nutidens nationella och internationella forskningsperspektiv. 

Faktorerna är trygg miljö i skolan, ämnesattityder och undervisningsmetoder (Svein Sjöberg, 

2004 s. 99). I undersökningen analyseras också faktorer utifrån interkulturellt perspektiv och 

genusperspektiv. 

Frågeställning är 

 

• Vilka faktorer styr och lyfter fram lärandeprocessen  

 

Jag vill ta fram vilken av faktorerna som är mest påverkande till elevernas prestationer eller är 

alla faktorerna lika viktiga?   
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Material och metod 
Metoden av undersökningen är den etnografiska metoden som är kombination av 

teorianalys och empirisk undersökning. Metoden för den empiriska undersökningen, är 

enkäter. Teorianalysen handlar om sammanhanget mellan lärande och barn/elevers utveckling 

och vilka faktorer som styr lärande. Den empiriska undersökningen handlar om hur 

vetenskapliga teorier om lärande gäller i praktiken och vilka faktorer som styr lärande mest 

eller faktorerna är lika viktiga, för att skapa en bild på kvalitetsredovisning och undervisning i 

matematik som kan lyfta fram matematiska kunskaper hos elever. 

 Den empiriska undersökningen byggs på en kvalitativ undersökning om 

elevernas lärande genom faktorer som miljö, ämnesattityder och undervisning. 

Undersökningen kan påpeka kvalitetsredovisning och undervisning genom faktorerna och visa 

vilka faktorer som påverkar mest.  

Metoden används för att utforska fenomenet om varför det finns en tendens att 

matematiska kunskaper hos elever sjunker som TIMSS undersökning 2007 visar 

Enkäterna omfattar 19 frågor, 4 frågor om skolans miljö och 2 frågor om 

ämnesattityder och faktorer som påverkar elevens attityd mest. Vidare innefattar 13 frågor 

undervisning dels om elevens självförtroende i matematik och dels om undervisningsinnehåll 

utifrån Martins och Booth undervisningsmodell (1997), arbetssätt att studera, kvalitet på 

läroböcker i matematik som fusklappens psykologi i undervisning, betygskriterier, kunskaper 

i studieteknik och gruppdynamik (förmåga att arbeta i olika kollektiva aktiviteter) och kön. 

Enkäten omfattar hundra femtio elever där sextio är från grundskolans årskurs åtta och nio 

och resten är elever från gymnasieskolans årskurs ett och två.  

Gymnasieskolans urval baseras på mina tankar att jämföra observationsmaterial 

som jag samlade under VFU-perioden med enkäter för att skapa en gemensam bild av elevers 

lärande i skolan. Jag är fullt medveten om att jag kan ha haft en inverkan på resultatet av 

enkäterna på grund av att jag känner till en del av eleverna men samtidigt kan det hjälpa dem 

att öppna sig och bli ärliga när de skriver i sin vanliga miljö. Under tiden när eleverna fyllde i 

enkäterna försökte jag hålla mig i bakgrunden så att de fick möjlighet att svara fritt på 

frågorna. Innan fick de svara på alla frågor om olika begrepp som står i enkäterna till exempel 

”interkulturell”.    

Grundskolans urval baseras på mina tankar att jämföra elevens syn på frågorna 

men jag känner inte till eleverna och lärare.  
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Jag använder skriftliga källor för att genomföra min undersökning som Birgitta 

Kullbergs bok, Etnografi i klassrummet (2004) och för att formulera frågor i enkäter och att 

analysera vetenskapliga teorier, den moderna forskningen och TIMSS forskning om lärande, 

elevens utveckling och vilka faktorer i lärande som styr elevens utveckling som jag belyser i 

kapitlet teorianalys. 

Metodvalet baseras på vetenskapliga tankar av den moderna forskningen att 

satsa på elevens syn på lärande och undervisning för att förstå elevens behov, styrka och 

brister i lärande i jämförelse med teoretiskt perspektiv.  

Enkätundersökningens handlingar samlades i en databas och bearbetades i SPSS 

program.  SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) är ett program för statistiska 

undersökningar. Programmet produceras i USA och är en forskningsprodukt som kom till på 

Stanford Universitetet 1968. Resultat design och diagrammen presenteras i Microsoft Office 

Excel.  Det gör att resultaten är tydliga och klara för läsare. 

Strategiska val av frågorna baserades på vetenskapliga teorier som handlar om 

lärande och barn/elevutveckling och vilka  faktorer styr lärandeprocessen. Faktorerna påpekas 

ut i nationella och internationella studier samt TIMSS undersökning som utvärderar elevernas 

prestationer i matematik och forskar kring lärande.  Faktorernas beskrivningar utformas i 

olika frågor som utifrån elevers sida kan betrakta lärande i skolan samt kvalitetsredovisning 

och undervisning i matematik. Målet av den kvalitativa undersökningen är att värdera 

kvalitetsredovisning och undervisning i matematik från elevers sida genom påverkande 

faktorer i lärande och att analysera vilken av faktorerna som påverkar mest eller om alla tre är 

lika viktiga i undervisningen. 

Undersökningen omfattar bara hundra femtio elever och det är ett litet urval därför kan 

resultatet inte visa en hel bild av matematikundervisning i de svenska skolorna. 

Undersökningen är lokal och har som mål att försöka tolka praktiska resultat utifrån 

vetenskapliga teorier om lärande men det kan bli en utgångspunkt för pedagogiskt arbete och 

vidare undersökningar.   

 Den etiska aspekten i undersökningen spelar en stor roll därför att enkäter 

genomförs mellan eleverna anonymt och betraktas inte personligt.  

Validitet som giltighet av undersökningen definieras utifrån den moderna 

forskningen som påpekar en av bristerna på undersökningar av olika faktorer i lärande utifrån 

elevens sida. Enkäternas frågor formuleras utifrån teorianalys och bifogas till examensarbetet.  

Trovärdighet i undersökningen handlar om att enkäter genomförs i första hand 

och betraktas bara utifrån resultatet av den statistiska undersökningen som diagrammen och 
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utifrån teorier om lärande. Undersökningen är lokal och kan inte generalisera hela 

pedagogiska praxisen i landet. Men kan påpeka brister i undervisningen i matematik och kan 

ske som utgångspunkt för vidare undersökningar i samma ämnen och kan påpeka för lärare 

vad som behövs för att höja kvalitet på redovisning och undervisning i matematik. 

Undersökningen är kvalitativ och stor vikt i undersökningen läggs på att skapa medvetenhet 

om hur teorier om lärande, elevens utveckling och faktorer som styr lärande kan höja elevens 

prestationer i matematik.  

 

Teorianalys 
 

Fenomenet som jag utforskar i examensarbetet är varför det finns en tendens till 

en negativ kunskaps utveckling i matematik hos elever.  

 

För att förbereda mig och för att analysera kvalitativt fenomenet genom 

frågeställningen behöver jag att utforska vetenskapliga teorier och den moderna forskningen 

om individens psykoutveckling, lärande, sammanhanget mellan lärande och psykoutveckling, 

beskrivning av faktorer som styr lärande. Faktorerna är lärandemiljö, ämnesattityder och 

undervisning.   

 

Strategisk val av vetenskapliga teorier och faktorer byggs på styrdokumenten 

som läroplaner och kursplaner i matematik och TIMSS forskning om lärande.  

 

Syfte med detta kapitel är att skapa en vetenskaplig bild om lärande och 

påverkande faktorer som bidrar till en konstruktiv lösning av frågan hur kvalitet av 

redovisning och undervisning i matematik kan förbättras och som resultat lyfta fram 

matematiska kunskaper hos elever. 

 

  Teoretiska traditioner av lärande 

Behaviorism 

Teoretiska traditioner om lärande har sina rötter i Antiken när Platon och 

Aristoteles beskriver sina idéer om människans utveckling genom lärande. De byggde egna 

skolor och använde idéerna i praktiken. Då genomfördes första försöket att koppla ihop 
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vetenskap och kunskap och skapa pedagogiska mekanismer som leder till förmåga att 

producera och reproducera nya kunskaper och som resultat är människans dynamiska 

utveckling genom lärande.  

Platons och Aristoteles syn på lärande skapar en grund för en teoretisk 

tanketradition som idag kallas behaviorism (Roger Säljö, 2000 s. 50). Den vetenskapliga 

inriktningen tar en ny start i slutet av 1900 – talet i Ivan Pavlovs arbete. Hans forskning 

handlar om naturliga reaktioner som reflexer. Hans observerade sammanhannget mellan 

hundars naturliga fysiologiska reaktioner (reflexer) och vad som kan utlösa reflexer. Han 

klassificerade reflexer som naturliga (betingad) och onaturliga (obetingad). Den onaturliga 

reflexen skapar hundar genom speciella erfarenheter och något annat påverkade deras 

vardagsliv som stimulerar kroppen att producera nya fysiologiska reflexer som exempel äter 

hundar mat samma tid varje dag så skapas reflexen att producera saliv. Den onaturliga 

reflexen kallas en inlärd reaktion. Samma reaktioner gäller i våra vardagsliv. Behaviorismens 

tänkande kan kännas i positivismen.  

Behavioristiskt tankesätt är att barn kan formas utifrån vuxnas vilja. Man kan 

inte lära sig att tänka, reflektera och förstå lärande. Man kan fånga i minnet kunskap som en 

bild.  Elev i lärande processen är ett objekt som upprepar vad lärare säger och skapar hos sig 

inlärda reaktioner. Lärande är en träning av tänkande som baseras på erfarenheter och fakta. 

Subjektiva föreställningar som lust och vilja att studera spelar ingen roll i lärande.  Det är 

omöjligt att skapa kognitiva förmågor hos individen att tänka och betrakta omvärlden genom 

lärande. Stimulans i barns/elevutveckling gäller genom samband mellan naturliga reflexer och 

gestalter. Enligt deras teorier att en elev bara tar information från lärare som en färdig produkt 

och har ingen förmåga att bearbeta och skapa nya kunskaper. Kunskaper är bara upprepande 

av lärarens information som inte har dynamisk förändring.  Inlärningsprocess är empirisk och 

det betyder att ” lärande ses som grundat i de fysiska erfarenheter en individ gör.  Företeelser 

som har att göra med tänkande, reflektion och mentala förlopp antas antingen inte existera” 

(Roger Säljö, 2000 s. 50).  En viktig del av lärande är observationer enligt behaviorismen.  

Kognitivism  

Behaviorism gör en vetenskaplig puff för att skapa nya idéer på människans 

existens och utveckling. Behaviorismen får mycket kritik från olika vetenskapliga skolor på 

grund av att människan i deras teorier betraktas som objekt. Kognitivistiska förutsättningar 
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kan betraktas genom ett rationalistiskt perspektiv som påstår att människan kognitiva 

förmågor som tänkande kan utveckla det som kallas människans intellekt.  

  Genom lärande kan olika psykoprocesser stimuleras och barn/elev kan bearbeta 

information och skapa hos sig nya kunskaper. Företeelser som tänkande, reflektion och 

mentala förlopp kan man lära sig. Denna del av kognitivismen kallas konstruktivism och 

konstruktivismen får en stor praktisk betydelse i lärandet. Enligt kognitivismen är en elev ett 

subjekt som kan bearbeta information genom olika aktiviteter i lärande, att skapa subjektiva 

kunskaper om omvärlden (Roger Säljö, 2000 s. 56).  

Vetenskapliga teorier om barns kognitiva utveckling och lärande  

Lev S. Vygotskijs forskning kring barnutveckling och lärande pågår i början av 

2000 talet i Ryssland. På den tiden behövde landet en förändring av skolsystemet från det 

gamla klassiska systemet till ett nytt system som kan vända skolan till en ny syn på lärande 

och undervisning som ska bidra till barnutveckling genom utbildning. Att skapa en ny 

generation utbildade på den tiden blev en aktuell fråga eftersom en stor del av ryska 

befolkningen var outbildad.    

För att skapa nya idéer satsar Vygotskij på en vetenskaplig analys av moderna 

psykologiska teorier av de mest kända psykologerna på den tiden om lärande och 

barnutveckling.   

Vygotskijs teorier är aktuella fortfarande och ger en ny puff och utgångspunkt i 

den moderna forskningen.  I dag används hans idéer i pedagogisk praxis för att utveckla 

skolmiljö, att skapa tryggmiljö som leder till positiva inställningar och ämnesattityder och 

hans begrepp om den proximala utvecklinszonen används i undervisningen för att 

diagnostisera barnutvecklings nivå (förkunskaper) och utvecklingspotential (förmåga att 

producera ny kunskap).  

Hans teorier används av forskare, lärare och dem som är intresserade av hans 

idéer och kommer fortfarande ihåg honom i olika länder.  

Han levde ett kort och komplicerat liv. Han kämpade för sina idéer. Hans 

kollega Aleksandr Luria öppnar dörrar efter andra världskriget till forskning som de gjort 

tillsammans med Vygotskij, om olika experiment och hur Vygotskijs teorier kommer fram.   
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Utgångs punkt av Lev S. Vygotskijs forskning är olika vetenskapliga lösningar 

om lärande och barns tänkandeutveckling som beskrivs av kända psykologer som Piaget, 

James, Thorndike, Pavlov och Koffka.  Vygotskijs vetenskapliga intresse inriktas för att 

beskriva hur det sociokulturella sammanhanget gäller i individens utveckling i lärande genom 

samspelet mellan kollektiva aktiviteter och tänkande (Roger Säljö, 2000 s. 65). Det finns 

skillnader på vetenskaplig syn på utveckling i relationen mellan barn och omgivning genom 

kollektiva aktiviteter, mellan hur lärande och utveckling förhåller sig och föreställningar om 

lärande, tänkande, handlingar och begåvningar.  

Han delar upp tre grupper av vetenskapliga idéer på lärande och barnsutveckling 

som är:  

• Psykologisk utveckling och lärande är oberoende processer. I lärande processen kan 

satsas på resultat av psykologisk utveckling av individen men lärande kan inte påverka 

den psykologiska utvecklingen. Ny utveckling fogas in i tidigare förvärvad utveckling. 

Barnet är egocentriskt och ” genom att barnet självt utvecklar en förståelse av sin 

omgivning.  Barnet observerar, manipulerar sin omgivning och drar slutsatser om hur 

omvärlden fungerar ” (Roger Säljö, 2000 s. 58).  Barnets individuella aktiviteter, 

observationer och slutsatser leder till barnets utveckling. Omgivningen är passiv och 

är ett objekt för barnets aktiviteter och observationer. I förskoleåldern lär barnet sig 

decentrerat ( Säljö, 2000 s.66) utifrån egna perspektiv och behov. Utveckling är en 

process som gäller inifrån och förmågan till tänkande utveckling är redan barnets 

medfödda förutsättning som en begåvning. Kunskap konstrueras från individen när 

barnet genom egna fysiska observationer och kontakter upptäcker hur omvärlden 

fungerar (Jean Piaget). 

• Utveckling gäller genom lärandeprocessen. Utveckling är förvärvad erfarenhet och ett 

resultat av olika sociala upplevelser och reaktioner (reflexer som är reflexmässigt). Ett 

steg i lärande processen är ett steg i utvecklingen. Utveckling är en skugga av 

läranderesultaten. Minnet är viktigast i lärande. Barn är passiva i sin utveckling och 

lärande och omgivningen kan forma deras utveckling. Omvärlden påverkar totalt 

barnets utveckling. Barnet föddes som ”Tabula rasa”(John Locke) och utformas enligt 

vuxen världens behov. Vuxna har övergripande kontroll över barnets behov och 

utveckling. Utveckling sker utifrån och utformar barnets tänkande. Kunskap för barn 
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är en kopia av omvärlden som läggs i deras minne som en bild (William James, 

Edward Thorndike, Ivan Pavlov, teori av reflexologin och behaviorism)3.  

• Blandningen mellan två vetenskapliga gruppslösningar som står ovan. Utveckling 

baseras på psykodynamisk utveckling och lärande. Lärande processen är 

utvecklingsprocessen och byggs hos individen som sammanhanget mellan 

psykostruktur, tänkande och kollektiv samspel. I lärande sker utveckling genom att 

barn härmar vuxens beteende. Kunskap skapas genom lärande utifrån kollektiva och 

individuella förutsättningar men i fokus är tänkande reflekterande genom 

efterhärmning och upprepning (Kurt Koffka).   

  Vygotskij håller inte med idéer av den andra gruppen på grund av att lärande 

och utveckling inte skiljs åt och det är svårt att hitta förhållande mellan dem.  Han accepterar 

inte heller första gruppens idéer som Piagets lösning på grund av enligt Piaget lärande och 

barnsutveckling är oberoende processer, barnsutveckling sker bara enligt psyke - sexuella 

faser oberoende av lärande och social omgivning.  Den tredje gruppens lösning fångar hans 

intresse mest och han upptäcker positiva fördelar av den tredje gruppens forskning. Han 

markerar att det finns tre viktiga moment som han tycker är intressanta i tredje gruppen. 

Första momentet är att den tredje gruppens forskning innehåller vetenskapliga idéer av första 

och andra gruppen. Andra momentet handlar om att lärande och psykoutveckling har ett 

ömsesidigt sammanhang och psykoutveckling (Mental utveckling) förbereder barn till lärande 

och samtidigt lärande stimulerar psykoutveckling. Tredje momentet handlar om en stor 

betydelse lärande i barns utveckling. 

Utgångspunkter för hans forskning använder han i de tre momenten och Marx 

idéer om dialektik som rörelse och förändringar genom dynamiska samspel .  

  Grundläggande dialektiska påståenden som principer använder han för att 

förklara barnutveckling. De principerna är: 

• Helhets princip eller dialektiskt förhållande mellan enhet och förändring driver helhets 

utveckling som handlar om att barn förändras som en helhet från inre enligt 

psykoutvecklings lagar, förändras på grund av yttre faktorer som påverkade miljö.  

Hans psykoutveckling är en helhet som förändras dynamisk som systemet och 

                                                 
3 Studies on the history of behavior: Ape, primitive, and child / By L.S. Vygotsky and A.R. Luria. Hillsdale, NY: Lawrence Erlbaum Ass., 
1993, pp. 144-145. 
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samtidigt förändras varje del av strukturen. Delarna kallas funktioner. Dialektisk 

utveckling hos barn gäller genom sammanhanget mellan kunskap, lärande och olika 

socio- kulturella interaktioner i lärande med miljö, attityder och undervisning. 

•  Principen är fokus av hans forskning om barnsutveckling. Utveckling sker genom en 

förändring av kognitiva förmågor som medvetande, tänkande genom ålder. 

Medvetande är strukturellt och funktionellt. Den strukturella delen är olika inre 

mentala funktioner och den funktionella delen är yttre socio- kulturella funktioner som 

lärande genom miljö, attityder och undervisning. Vygotskijs idéer om dialektiken och 

socio- kulturella funktioner som driver dialektiska mentala utveckling baseras på Karl 

Marx tankesätt (dialektik).  

Nästa princip är:  

• Princip om socio- – kulturell – historisk praxis (historism) som handlar om att det 

finns sociokulturella förutsättningar som driver individens utveckling.  

• Princip som handlar om att barns utveckling är en dialektisk process som inte gäller 

evolutionell utan revolutionell. Utveckling är ett resultat av socio- – kulturell -

historisk praxis. Utveckling är dialektisk och gäller kontinuerlig som självständigt 

rörelse genom sammanhangen mellan individens inre utveckling och yttre faktorer4 

som påverkar utveckling som lärande, kunskap och socio- kulturella interaktioner 

genom miljö, attityder och handlingar. Utveckling är en dialektisk spiral som 

producerar och reproducerar ett nytt gäng i den förvärvade utvecklingen. 

De tre momenten och dialektiska påståenden leder Vygotskij till en vetenskaplig slutsats.  

Slutsats som handlar om sammanhanget mellan lärande och utveckling enligt 

Lev Vygotskij 

Lärande påverkar till barnutveckling. Barnutveckling är en struktur som är 

självständigt i egen utveckling. Samtidigt spelar social miljö en stor och drivande roll i barns 

utveckling. Utveckling är en komplicerad process som drivs från inre (självutveckling) och 

från yttre genom ett socialt samspel mellan barn och social miljö. Utveckling gäller i lärandet 

mellan olika socio- kulturella interaktioner. Drivande faktorer av lärande är miljö, attityder 

                                                 
4 Vygotskij L.S. Development of the higher mental functions // Psychol. research in the USSR. Moscow: Progress Publishing, 1966. V. 1. pp. 
11-46. 
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som skapas genom personliga, sociala och kulturella förutsättningar i samspelet mellan miljö 

och barnet och handlingar som kollektiva aktiviteter (Leif Strandberg, 2006 s. s. 11-12).  

Barn utvecklas från inre självständigt enligt psyke - biologiska utvecklingslagar 

och genom lärande processen som är socio- – kulturell - historisk existens. Utveckling är 

omöjligt utan lärande i det socio- – kulturella – historiska sammanhanget och det gäller 

enligt individens inre behov som skapas utifrån påverkande miljö som driver utveckling. 

Utveckling gäller genom ett samspel mellan inre utveckling och social miljö. Enligt Vygotskij 

” Samspel är inte bara en metod som kan stödja lärande och utveckling. Samspel är lärande 

och utveckling”(Leif Strandberg, 2006 s.47).  

 Samspelet genom interaktioner bygger kompetenser och intellekt. “Det finns 

ingen kulturbefriad intelligens. Barns utveckling bryts genom det prisma som barnets miljö 

innebär. () I den socio- kulturella – historiska perspektivet är det förstås så att intelligens inte 

kan förstås som något statiskt, inre och mentalt utan må förstås som praxis ” (Leif 

Strandberg, 2006 s. s. 142 - 143). 

  Det betyder att miljö är en viktig faktor som styr lärande och driver 

barnsutveckling. Miljö skapar värderingar, regler och som resultat producerar miljö attityder 

samt ämnesattityder som gäller i lilla världen samt skolan. Attityder är en produkt av olika 

faktorer som personliga, familjerelaterade, sociala och kulturella (Svein Sjöberg, 2004 s. 356 

- 357). 

  Skolan bär normer och värderingar som gäller i samhället som präglas i en konkret miljö. 

Värderingar som barn genom sina sjätte sinnen tar in i sitt medvetande. Genom språk och 

kommunikation höjs elevs delaktighet i olika aktiviteter och aktiviteter leder barn till 

tänkandet som förmåga och till egna reflektioner (Leif Strandberg, 2006 s. 77).  

Vygotskijs idéer om miljö handlar om att barns uppfattning om miljö förändras 

genom olika aktiviteter i miljö.   Påverkande betydelse av miljön till barnutveckling definieras 

genom barns upplevelse. Allt som finns runt omkring barn förändras som skolmiljö, 

klassmiljö, relationer i klassrum m.m. Förhållande mellan miljö och barn definierar Vygotskij 

som barn i kultur, barn i miljö m.m. Barn är en del av en struktur som påverkar 

barnutveckling och barn kan inte bli neutralt. Varje skolmiljö formar sina värderingar, normer 
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och regler. Socio- kulturell - historisk kontext finns i skolmiljö och barn är påverkade av detta 

(Leif Strandberg, 2006 s. 23 - 46).   

I sitt vetenskapliga arbete påpekar Vygotskij förhållande mellan kollektiva och 

individuella aktiviteter som driver utveckling. Han skriver att kollektiva aktiviteter i lärande 

processer leder till individuell utveckling. Han menar att varje psykes funktion som kunnandet 

kommer ut två gånger. Första gången kommer som en kollektiv funktion genom kollektiva 

aktiviteter och sedan andra gången som en individuell funktion. Kollektiva aktiviteter i 

lärande skapar nya kunskaper hos barn, färdigheter och kunnande på medveten nivå.  

Enligt Vygotskij är att lärande utvecklingskälla som väcker olika utvecklingsprocesser genom 

olika aktiviteter som inte kan uppstå utan lärande. Lärande aktiverar individuella förmågor 

genom kollektiva aktiviteter. 

Den proximala utvecklingszonen  

 En psykologisk mekanism som driver sammanhanget mellan lärande och 

utveckling är ” efterhärmning” eller en ” proximal utvecklingszon” enligt Vygotskij. Mål av 

utveckling är att skapa förmåga hos barn att höja sin intellektuella nivå. Det kan vara svårt  

små barn eller unga utan hjälp av vuxna så dom kan göra det genom att skapa en medveten 

efterhärmning av vuxna genom observationer och kommunikation. Ett centralt moment i 

Vygotskijs teori är ett barns förmåga att utvecklas och lära sig nytt från en nivå till högre nivå 

gäller genom kommunikation med kompisar, lärare, föräldrar och vuxna. Olika aktiviteter 

leder till barns kreativitet. Kollektiv samt gruppaktiviteter som grupparbete spelar en stor roll 

för barns kunnande och självförtroende (Vygotskij, Pedagogiskpsykologi, 1991 s. 350).  

  En proximal utvecklingszon är ett barns utvecklingszon, där barn strävar mot 

högre steg i sin utveckling och kunnande. Vygotskij påstår att lärande process är produktiv för 

utveckling om det finns ett fält som inte är känt för barn och har högre nivå än barnet befinner 

sig i. Utveckling och lärande förhåller sig som den proximala utvecklingszonen. Kvalitet om 

undervisning i lärande kan mätas enligt Vygotskij genom att under lektionstid finns möjlighet 

att göra medvetande efterhärmning (inte mekanisk), lärare känner till barns kunskapsnivå som 

dem befinner sig i början av lärande processen, lärare markerar nivå för den proximala 

utvecklingszonen som passar för barn och vägleder barn in i den proximala utvecklingszonen 

som leder till ny kunskap och samtidigt lärande är medveten om psyke – biologisk barns 

mognad som i centrum hos små barn är perception, hos förskolebarn är minne och hos 
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skolelever är medvetande. Det är viktigt för att förstå vilket material som barn kan bearbeta 

för att skapa förmåga att producera och reproducera ny kunskap. Lärande genom 

undervisning är en form av kollektiva aktiviteter som spelar en stor roll i barnsutveckling och 

kvalitetsundervisning är en faktor som styr lärande. 

Den proximala utvecklingszonen är ett avstånd mellan en aktuell barnutveckling och 

utvecklingsnivå som barnet kan uppnå genom olika aktiviteter med stöd av vuxna. 

  Enligt Vygotskij definierar den proximala utvecklingszonen omogna 

barnsförmåga funktioner som växer fram. De omogna funktionerna kallas Vygotskij blommor 

av utveckling (L. Obuhova, 1996, kapitel VI Vygotskij och hans skola, s. 110). 

 Den aktuella utvecklingen är ett resultat som visar vad barn lärde sig igår och 

den proximala utvecklingszonen inriktar till vad barn ska uppnå imorgon. Varje nivå av 

utveckling är barns framgång.    

Fenomen om den proximala utvecklingszonen som Vygotskij beskriver visar en 

ledande roll av lärande i barns utveckling. Vygotskij skriver att lärande är bra om lärandet 

kommer framför utveckling. Så i detta fall väcker lärandet hos barn många psykofunktioner 

och färdigheter som utvecklas enligt nivån i den proximala utvecklingszonen. 

 Pedagogiken måste satsa inte på vad barn kan utan på vad barnet ska uppnå - 

skriver Vygotskij (L. Obuhova, 1996, kapitel VI Vygotskij och hans skola, s.110). 

Begrepp om den proximala utvecklingszonen har en stor betydelse i pedagogisk 

praxis som handlar om undervisning och barns utveckling. Den proximala utvecklingszonen 

kan göra prognos i barnutveckling, ge förståelse om barns inre funktioner, mäta en aktuell 

utveckling, beskriva potential för utveckling och ge praktiska instruktioner. Den proximala 

utvecklingszonen definierar aktuell och potentialutveckling (L. Obuhova, 1996, kapitel VI 

Vygotskij och hans skola, s.110-112).   

Vygotskijs syn på den proximala utvecklingszonen leder till en slutsats av att 

alla kunskaper, som barn/elev ska lära, kan delas upp i tre delar. Första delen är vad barn/elev 

kan även barn/elev med svårigheter kan någonting och hans nivå kan bli längre än hos deras 

klasskamrater. Men hans kunskap har ett stort värde ändå.  Tredje delen är kunskaper som 

barn/elev inte kan. Och mellan första och tredje ligger andra som är det viktigaste. Andra 
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delen är den proximala utvecklingszonen, där sker lärande. Den tiden som barn/elev befinner 

sig i den kan bli spännande och framgångsrika eller misslyckande. Lärarens roll att hjälpa 

barn/elev och välja tempo som passar för utveckling. 

Enligt Vygotskij5 process som gäller i den proximala utvecklingszonen kan betraktas så 

här att 

• Processen som sker har sociokulturell karaktär. Allt som gäller i den proximala 

utvecklingszonen präglar kultur. Skolan är en formaliserade miljö (Roger Säljö, 2000 

s. 236-237) och barn/elevutvecklingsnivå definieras utifrån kulturella och miljöns 

föreställningar.  

• Dynamik som sker i den proximala utvecklingszonen har en social karaktär. Det 

betyder att faktorer som emotionella komponenter, kommunikation på olika nivåer är 

viktigt mellan lärare och barn/elev, mellan elever mm. 

• Utveckling i den proximala utvecklingszonen bidrar till ”mellanhandsstruktur” som 

materiella objekt, språk, kommunikation och beteende. 

• Tid som barn/elev befinner sig i zonen är tid som han behöver för att bearbeta och 

förstå information. 

• För att bearbeta ett nytt material behövs tid och det är en process som sker för varje i 

ett individuellt tempo. 

• Varje stoff i ett nytt material som barn/elev förstår är ett steg i utvecklingen. 

Vygotskijs teorier har en stor praktisk betydelse som betraktar hur barn producerar kunskap 

(Roger Säljö, 2000 s. 125 - 127). 

Hans vetenskapliga syn på begåvning och intelligens ifrågasätter synsättet att 

barn i lärande process kan delas upp enligt deras förkunskaper, förmågor och färdigheter. Han 

tycker att uppdelning av barn är onaturlig och intelligens är inte inre tillstånd (Leif Svedberg, 

2007 s. 138-144). Intelligens är inte statisk utan det är en process som utvecklas i lärande. 

Vygotskij påstår att kommunikation mellan barn/elev med olika förmågors nivåer och 

färdigheter spelar en stor roll och positiv roll i barns intellektuell och social utveckling. Han 

tycker att uppdelning av barn är onaturlig. 

                                                 
5

 Säljö R. (2000) Lärande i  praktiken -  ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Bokförlaget  Prisma   s. 119-125   
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Kognitiv utveckling har en social grund 

Lärande är en del av kollektiva aktiviteter enligt Vygotskij6 . För att få ett 

effektivt och produktivt resultat som leder till att producera ny kunskap behöver elev att 

kommunicera med andra som lärare, kompisar, klasskamrater, föräldrar mm, med dem som 

kan mer om ämnet som eleven lär sig. För att skapa en förståelse om ämnet behövs en reflexiv 

diskussion med minst en person om vad eleven lär in. Begränsningar av elevs möjligheter 

med dem som vet mer, till exempel med klasskompisar, kan begränsa barns utveckling. Det 

gäller enligt Vygotskijs begrepp om sammanhanget mellan inre utveckling och yttre 

aktiviteter, att kollektiva aktiviteter stimulerar utveckling, kommunikation driver lärande och 

den proximala utvecklingszonen formar utveckling ( Stranberg, 2006 s.113-116, s. 133-138).  

Om elever ska göra en stor del av sitt arbete på egen hand utan stöd av sina mer 

erfara kompisar eller lärare så kan deras utveckling vara långsam 7(Firestien & McCowan, 

Enhancing Teaching and Learning Through Assesment, 2008 s. 456) 

Många lärare känner till en metod när ett nytt material delar ger små steg som 

skiljas åt enligt nivå. Nivån höjas från steg till steg och stöd från lärare minskar. Metoden 

beskrivs av en amerikansk psykolog Jerome Seymour Bruner och kallas scaffolding8. 

Metoden baseras på Vygotskijs teorier.  

Stödstruktur i lärande   

Innehållet av ämnen om vilka kunskaper barn måste uppnå och färdigheter som 

måste skapas bestämmer samhället som kultur, internationella perspektiv, familj och skolan. 

Vygotskijs teorier påstår att det kulturella sammanhanget är viktigt mellan barn och omvärld 

genom lärande. Barnsutveckling är ”socio- kulturell – historisk praxis. Denna praxis är 

situerad, social och medierad” (Leif Strandberg, 2006 s.11). Praxis är situerad på grund av 

människors aktiviteter gäller i det kulturella sammanhanget i specifika situationer till exempel 

är det lättare att lära sig matematik hos matematiker. Praxis är medierad på grund av 

aktiviteter sker med hjälp av olika verktyg och tecken som leder människor till uppfattning 

om omvärlden. Praxis är social på grund av sociala förmågor att samspela med omgivningen 

bildas genom olika interaktioner, dispositioner med omgivning, kommunikationsförmåga och 
                                                 
6 Vygotskij L. S. Imagination and creativity in childhood // Soviet-Psycology. 1990. V. 28 (1). P. 84-96. 
7 
http://books.google.com/books?id=XZY4ig8FhVEC&dq=Enhancing+Teaching+and+Learning+Through+Assesment&printsec=frontcover&
source=bn&hl=ru&ei=U6MVSp7ZG8GT_QbZ9PGADQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5#PPP8,M1 
8 http://www.myread.org/scaffolding.htm 
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språkförmåga. Socialt samspel gäller när människans inre tänkande möts med yttre tänkande 

tillsammans.   

Det sociala samspelet skapar sociala kompetenser hos individen som 

förberedelse till olika interaktioner. Sociala kompetenser är fysisk och kommunikativa 

färdigheter som behärskar socio- kulturell praxis. Lärande och utveckling formas genom 

sociala praktiska erfarenheter (Roger Säljö, 2000 s. 236).  

 Lärande gäller effektivt med stödstrukturer som är ”mellanhandstruktur”. 

Strukturer är materiella objekt (bilder, prototyper och tredimensionella konstruktioner), språk 

och omgivningsbeteende i socio- kulturellt kontext (Leif Strandberg, 2006 s. 91). Kultur 

driver kognitiv och mental utveckling hos elever med hjälp av olika mekanismer och genom 

elevs reaktioner på mekanismerna.   

Språk som matematiskt språk är ett verktyg som hjälper att göra övergång från 

praktiska saker till abstrakta objekt genom teoretiska begrepp (Roger Säljö, 2000 s. 94 & Leif 

Strandberg, 2006 s. 163). Övergångsprocess som förståelse beror på sociala interaktioner 

enligt Vygotskij. Sociala interaktioner mellan lärare och barn/elev skapar en unik lärande 

miljö i klassrum som leder till elevers lärande och lärarens förståelse om vad barn/elev förstår, 

inte förstår och på vilket kunskapsnivå i ämnet barn/elev befinner sig i. Abstrakta begrepp 

måste inleda i en strukturerad takt enligt barns utvecklingsfas. En stor roll spelar lärarens 

pedagogiska kompetens. Lärare måste ges möjligheter till barn/elev att själv använda samma 

språk och samma begrepp. 

Tre faser som driver barns språks utveckling. Första fasen är att barn lyssnar på 

språkliga uttryck i olika interaktioner och härmar. Andra fasen är att de lär sig genom att 

upprepa i olika interpersonliga kontakter. Tredje fasen är att barn i praktiken använder ord och 

språk för att styra eget beteende och uttrycka sig enligt Vygotskij. Metoden användes brett i 

undervisning när elever läser upp uppgifter på egen hand eller med lärare och sedan 

diskuterar tillsammans för att skapa förståelse vad uppgiften handlar om. Kommunikation 

och språk är ett verktyg i undervisningen och spelar en stor roll särskild för barn som har 

olika svårigheter och utvecklings avvikelse.  

Ingång till medvetande är språk, grund är kunskaper och övergång från en 

utvecklingsnivå till en annan gäller genom utveckling av ords betydelse. Enligt Vygotskij ett 
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steg i lärande betyder hundra steg i barnutveckling.  Det är hypotes om lärande skriver 

Vygotskij på 1930- talet i boken Tänkande och språk (Vygotskij, Tänkande och språk, 1996 s. 

249 & L. Obuhova, 1996, kapitel VI Vygotskij och hans skola s.111). 

De moderna forskarna påpekar också på att språkets betydelse i lärande som 

driver ett emotionell, kognitiv, social och kommunikativ utveckling genom kommunikation “ 

språket är inte endast ett flexibelt sätt att reflektera till omvärlden, utan det är också ett 

medium för att ” move people  to action” för skapa uppfattningar om omvärlden ( Shotter, 

1993, s.6). 

Kort sammanfattat är att enligt Lev S. Vygotskij teorier om lärande är att 

drivkraft i psykodynamisk barnutveckling som skapar tänkande, lust att lära in, läsande, 

språkliga förmåga, emotioner, problemlösningar och motivationer är det lärande enligt 

Vygotskij. Utvecklingsprocess formar individer genom inre processer för att komma ut 

behöver yttre aktiviteter. Lärande är en social process som driver utveckling och är beroende 

av faktorer som miljö, attityder som skapas genom kulturella förutsättningar och 

kommunikation och undervisning som samspel och interaktioner på olika nivåer (Leif 

Strandberg, 2006 s.23).   

Lärande är en nödvändig process för att hos barn utveckla socio- kulturella – 

historiska egenheter. Lärande är inte liktydig med psykoutveckling med lärande skapar den 

proximala utvecklingszonen som stimulerar inre processer som barn kan bara visar i början 

genom kommunikation med omgivning och vuxna. Stimulerande inre funktioner blir 

färdigheter hos barn genom aktiviteter. Inre funktioner är barns framgång i deras utveckling. 

Vygotskijs teorier om lärande och utveckling, lärande och faktorer som styr lärande baseras 

på empiriska material som han samlar under olika forskningsstudier som handlar om hur 

barn lär sig språk samt utländskt, utveckling av muntlig och skriftlig förmåga hos barn, hur 

miljö påverkar lärande, samspel mellan lärare och elever i undervisning och den proximala 

utvecklingszonen.   

Teoretiska perspektiv på matematik och matematikundervisning  

Lärarens ämneskompetens 

För att förstärka matematiska kunskaper hos elever genom undervisning behövs 

att lärare kan behärska analysredskap och teorier (Stendrup, 2001, s. 119).  Analysredskap och 
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teorier är grund för att höja kvalitetsredovisning och undervisning som är viktigt för lärarens 

lärande (Dimenäs/Haraldsonnon 1996, s. 23). Lärare behöver en teoretisk kunskap för att 

kunna se perspektiv på ämnets undervisning som är en helhet. Det finns inte bara 

förskoleklass, grundskolans och gymnasiets matematik. Utan att det finns olika nivåer inom 

matematiken som utvecklas från klass till klass och lärare måste kunna se hela elevers 

matematiska väg fram för att leda dem från en matematisk nivå till en annan på ett logiskt, 

strukturellt och kunnigt sätt med medveten förståelse vad elever behöver kunna utifrån 

läroplaner och kursplaner och samhällets syn på undervisning och elevers behov så att de kan 

klara av vuxna liv på deras bästa. Djupa ämneskunskaper som teorier är inte bara teorier i för 

sig utan att förmåga tänka kring undervisning och lärande (Conny Stendrup, 2001 s. 120).  

Kunskap som mål i undervisning enligt kursplaner 

En fråga som ställs är hur lärande genom undervisning kan utöva ett positiv 

inflytande över elever för att utmana dem att bli intresserad av kunskap som elever måste 

uppnå i skolan enligt läroplaner Lpo-94 är fyra former som faktakunskap, färdighetskunskap, 

förståelsekunskap och förtrogenhetskunskap.  Kunskap är verktyg ” som binder ihop olika 

verksamheter. Det betyder inte att kunskap inte kan existera social och kulturell förmedling 

och att den inte kan finnas utanför historien” (Bernt Gustavsson, 2002 s. 92). Matematik är en 

del av historien och matematiska kunskaper är en drivkraft för att producera nya kunskaper 

och att lösa praktiska naturliga och samhälliga problem. Samtidigt ger kunskap möjligheter 

för individen att utvecklas i det demokratiska samhället oberoende av klass, kön, etnicitet, 

klass skillnader mm.  Kunskap ger möjligheter för individen att skaffa eget liv utifrån egna 

behov (Bernt Gustavsson, 2002 s. 43).   

Skolan är en institution som skapar en bro mellan vetenskaplig kunskap och 

kunskap som individuella uppfattningar om omvärlden. Skolan spelar en stor roll som i 

praktiken driver forsknings idéer i olika ämnes områden och pedagogiken förbereder 

samtidigt elever att kritisk tänka kring förhållande mellan vetenskaplig kunskap och kunskap. 

I den vetenskapliga kunskapen är två inriktningar som har sina rötter i hermeutiken och 

positivismen (Birgitta Kullberg, 2004 s.110). De två vetenskapliga inriktningarna skapar två 

olika forskningsmetoder som kvalitativa och kvantitativa (Tomas Englund, 2004 s.39). 

Metoderna har olika sätt att förhålla elever och kunskap. Enligt den kvalitativa metoden gäller 

att elever skapar förståelse och uppfattning om något och sammanhanget mellan sig själv, 

kunskap och omvärlden. Kvalitetsredovisning och undervisning i matematik betyder att 
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läraren är medveten och har förståelse om vad som måste användas i undervisningen om 

ämneskunskaper, teorier, metoder, ämnesdidaktisk forskning och hur läraren kan samspela 

med elever, skapa tryggmiljö och positiva attityder om matematik för att lyfta fram elevers 

matematiska kunskaper.  Den kvantitativa metoden handlar om att kunskapsutveckling inte 

gäller genom förståelse utan att observera, mäta och pröva (Birgitta Kullberg, 2004 s. 110).   

Lärande genom undervisning i matematik skapar sammanhanget mellan 

kunskap och undervisningshandlingar som är fenomenografiska (baseras på kvalitativ 

forskning) och läroplansteoretiska baserade samt metoder och didaktiken (Tomas Englund, 

2004 s.37).  “Kunskap, undervisningshandlingar och värden skall alltså dialektiskt samverka i 

undervisningen” (Conny Stendrup, 2001 s.120).  

Dialektisk utvecklingsprocess genom lärande samt undervisning i matematik 

binder ihop begrepp som lärande, undervisning genom socio- kulturella samspel, interaktioner 

gäller när lärare använder olika undervisningsmetoder, olika arbetssätt i klassrum och 

didaktiken och resultat av samspelet och interaktioner mellan lärare och elever i 

undervisningen är kunskap. 

Figur 1. Matematikutveckling hos elev genom lärande 

            

Utifrån Vygotskijs modell av dialektisk utveckling genom lärande kan vi få en 

ny modell (en cirkel) som sammanhang mellan flera begrepp som lärande, undervisning och 

kunskap(Figur 1). Kunskapsutveckling i matematik hos elever gäller i målrelaterade 

undervisning och betygsättning utifrån kursplaner. Driftkraft i elevutveckling i matematik är 

lärarens kompetenser i ämnet, teorier om lärande, undervisningsmetoder, didaktik och 

kvalitativt sätt att värdera elevers kunskapsnivå i matematik. 

Kunskap i matematik enligt 
ett mål    

Lärande och Undervisning  

      Lärande och Kunskap   
Kunskap i matematik enligt målet
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Teori och praktik i matematik 

Matematik är sammanhanget som en helhet mellan teoretiska begrepp och 

praktiska metoder som används för att lösa praktiska problem.  

Det pågår mycket diskussioner som handlar om på vilken nivå undervisning i 

matematik och hur mycket som behövs undervisa teoretiska begrepp. Det är en filosofisk 

fråga som betraktar hur teori och praktik förhåller sig i matematikens historia. Det är en helhet 

som är svår att skilja åt. Det finns bara en liten del av matematiken som är helt abstrakt som 

till exempel funktionell analys som handlar om N - dimensioners figurer. Det är matematisk 

poesi som försöker öppna traditionella tankesätt på omvärlden som vi befinner oss sig. Och vi 

vet inte hur långt fram utvecklingen ska kliva imorgon kanske vi ska använda begrepp i 

framtiden. Komplexa tal som i början introducerades i matematik av Hieronymus Kardanus 

på 1600- talet existerar som ett abstrakt objekt men sedan användes brett i olika 

naturvetenskapliga områden för att lösa praktiska problem. Teoretiska begrepp i matematik är 

matematisk ”själ” och praktiska metoder är “kropp” så ” enligt ett dialektiskt synsätt är kropp 

och själ en helhet, totalitet, och de olika och internt relaterade till varandra”(Conny Stendrup, 

2001 s.121). Det svåraste som finns i matematik undervisning är att undervisa abstrakta 

matematiska konstruktioner men samtidigt i matematik finns alltid matematikens historia som 

en förklaring hur människor kommer att formulera ett abstrakt begrepp och det kan bli 

givande för lärarens undervisning att introducera ett nytt material i matematik genom 

koppling med historien.    

Relationer mellan teori och praktik är produktiva och utvecklar elevernas 

intellekt och sociala varelser. Genom förmåga att förhålla sig med teoretiska begrepp formar 

elever sitt tänkande och en självförståelse. För att kunna framställa sig i teoretiska 

sammanhang betyder att lyckas att komma ut med praktiska lösningar (Conny Stendrup, 2001 

s.124).  

Undervisning 

Undervisning som en viktig del av lärande 

En av de viktigaste sociala aktiviteter som gäller i lärande är undervisning. Det 

formella lärandet som undervisning gäller i klassrum, enligt Vygotskij, ”har avgörande 

betydelse för elevers vidare mentala utveckling” (Birgitta Kullberg, 2004 s.69). 
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Kvalitetsundervisning beror på vilka aktiviteter som gäller inom undervisningstid, vilka 

vetenskapliga undervisningsmetoder används och vilka didaktiska konsekvenser gäller mellan 

de vetenskapliga metoderna och undervisningen. Ämnets innehåll å ena sida är en historisk 

produkt och baseras på styrdokumenten som läroplaner och kursplaner å en annan sida 

baseras på lärarens ämneskompetens. På vilket sätt måste lärare undervisa? Jag tycker att det 

finns ett bra svar hos Birgitta Kullberg, hon skriver så här att ”om lärare försöker lägga upp 

undervisningen efter vetskapen om varje elevs kognitiva och metakognitiva utveckling: göra – 

veta – förstå för de unga eleverna och veta – förstå – värdera för de växande och vuxna, har 

undervisningen förutsättningar för att passa varje elev utvecklingsmässigt” (Birgitta Kullberg, 

2004, s. 73). 

En annan fråga som kan uppstå i undervisningen om hur lärare tidsmässigt kan 

dela undervisning för teoretisk undervisning, praktiska övningar som gäller individuellt eller 

kollektivt hos elever och undervisningsutvärdering. Enligt Marton och Booth, Learning and 

awareness, 1997 kan undervisning delas upp i fyra steg som introduktion, presentation, eget 

arbete och värdering (Birgitta Kullberg, 2004 s.75). Samtidigt används undervisningsmetoden 

som jag skriver ovan på s. 17,  Jerome Seymour Bruners metod som scaffolding. Det betyder 

att för varje ett nytt stoff i matematik kan använda sån undervisningsstruktur. Introduktionen 

inleder till kommande nytt material. Presentationen kan vara av en form för att presentera ett 

nytt material som föreläsning, film, beskrivning av fenomenen och under presentations tid 

användes olika verktyg och tecken som utvecklar lärande som matematiska tabeller, 

formelblad, läroböcker, dator, IT – presentationer för att hjälpa elever genom olika visuella 

hjälpmedel att ta in information. Eget arbete kan ha olika former som individuellt, grupps 

arbete samt laborativt med lärarens ledande roll. Värderingen som handlar om en dialog 

mellan lärare och elever som handlar om vad de har lärt sig som de inte kunde förut. 

Utvärderingen är en viktig del för lärarens arbete som visar lärarens arbetes effektivitet, 

elevers svårigheter och är för nästa redovisning.    

Undervisningsmetoder 

Det finns olika metoder för att undervisa i matematik och det är viktigt att när 

lärare väljer en metod så måste metoden leda till att elever skapar lust att lära in och att 

undervisning kan förstärka elevers självtro i matematik i ett socialt och demokratiskt 

sammanhang (Birgitta Kullberg, 2004 s.69).   
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Kognitiva 

Kognitiva undervisningsmetoder, som etnografiska metoder, baseras på 

kvalitativ undersökningsmetod. Professor Gösta Berglund påstår att lärare i undervisning för 

att uppnå resultat måste använda egenskaper som teorimedvetenhet, metodmedvetenhet och 

fantasi. Medvetenhet är lärarens kompetens i ämnet (Birgitta Kullberg, 2004 s.122).  

Didaktiska konsekvenser av forskning om kognitiva metoder i undervisning är 

att hjälpa elever att skapa kognitiva förmågor som tänkande, medvetenhet och kreativitet. 

Metakognitiva  

Metakognitiva undervisningsmetoder baseras på att elever känner och lär sig 

omvärlden genom egna upplevelser. I fokus av metoden står medvetenhet som driver lärande. 

Det betyder att bli medveten om vad man gör och vilket resultat man vill uppnå. Det handlar 

om att välja rätt metod för att lösa ett problem, att analysera text utifrån en metod och 

kontrollera hela lärandeprocessen. Att utveckla sig metakognitiv betyder att lära sig 

tankekonstruktioner, för att analysera andra tankekonstruktioner och genom olika logiska 

konsekvenser att hitta felaktigheter i egna tankar och andras (Birgitta Kullberg, 2004 s. 124). 

Rötter av metakognitiva metoder kan hittas i Antiken hos Aristoteles. Han utvecklade 

metakognitiva metoder när har gjorde olika föreställningar om fysik och jord.    

I metakognitiva metoder är språk i fokus. Språk är ett verktyg som stimulerar att 

utveckla kognitiva processer. Det kan också dras en parallell mellan Vygotskijs teori, där han 

beskriver elevernas utveckling av medvetande. Han beskriver detta i hur elever utvecklas i 

den proximala utvecklingszonen. Där kan elever lösa problem med hjälp av vuxna och som 

resultat är en förmåga att göra detta på egen hand. Kognitiv utveckling leder till metakognitiv 

genom att det finns kunskapsfärdigheter hos elever som ger dem kompetens att klara av 

uppgifter på egen hand eller i ett kollektivt arbete. Metakognitiv utveckling är samlad 

förvärvad kunskap.  

Didaktiska konsekvenser av forskning om metakognitiva metoder i undervisning 

är att hjälpa elever utveckla metakognitiva förmågor som att lära sig på rätt sätt. För att skapa 

metakognitiva förmågor behöver elever studera i skolan om studieteknik och grupp dynamik 

som handlar om hur elev kan arbeta i gruppen utifrån rollfördelning (Kullberg, 2004 s. 123 -

126).  
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Konstruktivism 

En del av kognitivismem handlar om att företeelser som tänkande, reflektioner 

och mentala förlopp kan kallas konstruktivism. Konstruktivism är aktuell didaktisk forskning. 

Konstruktivism handlar om hur kunskap konstrueras utifrån kognitiva förmågor. Etnografisk 

vetenskapligt sätt delar ut konstruktivism till individuell, radikal och social (Birgitta Kullberg, 

2004 s. 126-129).   

Individuell konstruktivism introducerar Piaget. Hans synsätt på elevs utveckling genom 

lärande är stort och hans idéer är grundläggande när det handlar om personlig utveckling. 

Social konstruktivism handlar om hur elev skapar kunskap i socio- kulturellt sammanhang. I 

sociala konstruktivismen spelar det en stor roll hur sociala faktorer påverkar lärande som 

miljö, attityder och undervisning som sociala konsekvenser mellan individuella och kollektiva 

förutsättningar.  

Didaktiska konsekvenser av konstruktivism och undervisning är att utveckla 

elevs resurser som kreativitet och förmåga att arbeta i olika arbetsformer som individuellt och 

i grupp, Förmåga att använda olika socio- kulturella resurser i sitt arbete som till exempel i 

läroböcker, olika verktyg som miniräknare, dator mm. 

Interaktion i klassrummet  

Samspelet mellan lärare och elever i klassrum som Vygotskij beskriver beror på 

olika interaktioner som byggs på språket, det talande, det skrivna, bildspråket och 

kroppsspråket. I boken, Lust – och undervisnings - baserat lärande, beskriver Birgitta 

Kullberg interaktioner genom symbolisk interaktionism,  som ett begrepp. Begreppet 

definieras i nationalencyklopedin (1995)  som ”en beteende –och samhälles vetenskap som 

studerar människan som språklig varelse och hävdar att det är språket, som ger människans 

hennes reflekterande medvetna intelligens, liksom att den personliga identiteten är av socialt 

ursprung” (s. 583). 

Enligt Vygotskijs teorier har interaktioner mellan elever och lärare stor 

betydelse i elevs språkutveckling genom olika symboler som uttrycks genom språket i socio- 

– kulturella sammanhanget. Undervisning är ett social redskap, där tänkande utvecklas genom 
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språket. Matematik är ett språk som genom undervisning integreras i elevers tänkande (Leif 

Strandberg, 2007, s.48-49).  

Matematiska språket baseras på symboler och är språkberoende (John R. Searle, 

1997 s.73) hjälper att beskriva och förstå omvärlden.  Matematiska begrepp kan inte existera 

utan språket (Conny Stendrup, 2001 s.128). Det betyder att det finns ett direkt sammanhang 

mellan språk och matematik.   

Undervisning i matematik med hjälp av teoretiska symboler måste leda till att 

elever med hjälp av lärare kan utveckla matematiska språket som olika teoretiska begrepp och 

symboler som ger dem tillgång till matematiska traditioner och ger förståelse om matematiska 

uttryck, formler och problemformuleringar.  

Fusklappens psykologi i undervisning9  

Undervisning fungerar bättre om lärare använder olika verktyg och 

teckenanvändning. Olika verktyg som läroböcker, formelblad, matematiska tabeller, 

miniräknare, geometriska figurer, bilder, musik och matematiska läromedel spelar en stor roll 

för att förklara matematiska företeelser i matematik och skapar matematiskt tänkande hos 

elever. Verktyg hjälper ”öppna sinnet” i elevers utveckling genom att synlig göra matematiska 

objekt, formler och uttryck och producera en förmåga att förstå koppling mellan matematiska 

begrepp och praktiska lösningar, att känna geometriska figurer och uppmuntra att arbeta med 

hjärnans alla funktioner.  

Sambandet mellan lärande och undervisning leder till kunskapsskapande 

processer hos elever och som resultat är elevs kognitiva tankesätt i dialektisk utveckling.  

Bedömning och utvärdering i undervisning 

Den moderna forskningen visar att utvärdering och bedömningar är en viktig del 

av undervisningen. Det finns två former av utvärdering och bedömning som en 

diagnostiserade utvärdering som formativ bedömning och summativ bedömning som de 

nationella proven i Sverige.  Dessutom fungerar Sverige i ett internationellt nätverk som 

genomförande Nationella studier som utvärderar elevernas prestationer i matematik. TIMSS 

undersökning är en av dem som upprepas vart fjärde år. Nationella och internationella 

                                                 
9 Strandberg L.(2007)Vygotskij i praktiken : Bland plugghästar och fusklappar:NorstedtsFörslagsgrupp AB, s.84 
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utvärderingar i matematik forskar kring hur skolans miljö kan fungera för att förbättra 

undervisning och att bygga upp kunskap hos elever.  Nationella och internationella studier 

kring utvärdering och bedömning bidrar till att höja kvalitet i matematikundervisning och att 

lyfta fram elevernas prestationer. 

I detta kapitel gör jag ett försök att belysa vetenskapliga teorier och den 

moderna forskningen som handlar om sammanhanget mellan lärande och barn/elevutveckling, 

lärande och miljö, lärande och ämnesattityder, och lärande och undervisning. Lärande är en 

komplicerad process och det finns många faktorer som påverkar lärande. För att höja 

kvaliteten på redovisning och undervisning i matematik måste lärare lära sig olika 

pedagogiska teorier om lärande för att förstå vilka faktorer som kan förbättra lärande miljö 

och beakta dem i sitt pedagogiska arbete samt undervisningen. Elevers matematiska 

kunskaper kan höjas genom att höja kvalitetsundervisning i matematik som baseras på 

kursplaner samt betygskriterier. Matematikundervisning beror på lärarens ämneskompetens, 

undervisningsmetoder och didaktiska konsekvenser. Det finns många oklarheter om vad som 

handlar om matematikundervisning i skolan som till exempel didaktiska konsekvenser och 

betyg och bedömning i matematik (Tomas Englund, 2004 s.45) och kursplaner i matematik 

(Redovisning av uppdraget att utveckla en modell för ämnesplaner för gymnasieskolan och 

gymnasial vuxenutbildning U2009/149/G, Skolverket) som styr matematikutveckling. 

Samtidigt utformas oklarheterna av ny forsknings projekt som till exempel 

Utvecklingsinsatser i matematik (Ramplan för samverkan mellan Skolverket och NCM) och 

pågående nya kursplaner i matematik.   

Kvalitetssynpunkt som satsar på vetenskap kan öppna nya horisonter i 

matematikundervisning.  

Utifrån vetenskapliga teorier om lärande och den moderna forskningen är att 

höja kvalitetsredovisning och undervisning i matematik i skolan behövs de nödvändiga 

villkoren som att lärare kan behärska vetenskapliga teorier om lärande och 

barn/elevutveckling i praktiken och höga ämnes kompetenser för att genomföra undervisning. 

”Lärare behöver analysredskap och teorier för att genomföra undervisning som är fruktbar 

för elevers lärande” (Dimenäs/Haraldsson 1996, s.23). Tillräckliga villkor är elevers den 

intellektuella utvecklingen i matematik genom lärande och påverkande lärande faktorer som 

miljö, attityder och undervisning.  
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Lärande är en komplex process som driver barn/elevutveckling och utvecklas 

genom faktorer som miljö, ämnesattityder och undervisning. Utifrån analysen kan man påstå 

att faktorer är lika viktigt i lärandeprocessen. Miljö genom pedagogisk praxis präglar socio- 

– kulturella föreställningar och samtidigt skapas och produceras nya genom sociala 

interaktioner och kollektiva aktiviteter i skolan som påverkar elevens ämnesattityder och till 

samspelet mellan lärare och elever i lärande.  

Empirisk undersökning  
 

 Teorier och teoretiska begrepp om lärande och påverkande faktorer som miljö, 

attityder samt självtro och undervisning samt ämnesdidaktik, gruppdynamik, studieteknik och 

betygskriterier måste analyseras i praktiken. “En av teoriernas viktigaste uppgifter är att göra 

det möjligt för forskare att definiera analysenheter och – ofta för första gången – att “se” 

händelser i den välkända klassrumsvärlden. Därför är det få saker i forskning och 

undervisning som är så praktiska som en bra teori” (Michael Uljens, 1997, s. 229).   

I detta kapitel redovisas resultaten av kvalitativ empirisk undersökning, som 

genomfördes i grundskolan och gymnasieskolan våren 2009.  

Kapitlets syfte är att analysera det empiriska materialet för att skapa en bild av 

elevens uppfattning om matematikundervisning i skolan genom miljö, attityder och 

undervisning.  

Undersökningen genomförs hos elever som studerar matematik på grundskolan 

års kurs åtta och nio och matematik A och B nivåer i års kurs ett och två på gymnasiet.    

På gymnasiet hade jag min praktik, under VFU-perioden, och jag påstår att efter 

mina observationer finns det inga överraskningar på resultat av kvalitativ undersökning men 

ändå jag har fått givande information om grundskolans och gymnasieskolans elever syn på 

lärande i skolan och en grund för vidare forskning kring lärande. 

I första delen av kapitlet analyseras och kommenteras resultaten allmänt och i 

andra delen läggs en speciell fokus på kön och faktorer och i tredje vilka faktorer som styr 

lärande mest eller om faktorerna är lika viktiga. 
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Figur 2 Lust att gå till skolan/Gemensamt resultat
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10%
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Nej
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Del 1  

Miljö och lärande 
I den här delen har jag inte gjort diagram som visar procentfördelning mellan 

grundskolans och gymnasieskolans elever.  Eftersom resultaten av undersökningen hos 

grundskolans elever och gymnasieskolans elever i procentuellt är nästan samma.  

 

 

 

 

Figur 2 visar att 41 % har lust att gå till 

skolan, 49 % har inte lust och 10 % av 

eleverna har svårt att svara på frågan. 

Gemensamt resultat omfattar alla eleverna 

som deltog i undersökningen.  

 

                       
 

 

Figur 3 visar att 18 % av eleverna tycker 

att skolan är den bästa mötesplatsen under 

lektions tid, 49 % svarade nej och 33 % vet 

inte. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Tycker du att din skola är den  bästa  
mötesplatsen för  möten mellan  lärare och elev  / 

Gemensamt resultat
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Figur 4 Tycker du att det är kul att studera i en 
interkulturell miljö
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Figur 4a Är det kul att studera i en 
interkulturell miljö / pojkens syn
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Figur 4b Flickans syn
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Figur 4 visar att 27 % av eleverna tycker att det är kul att studera i den interkulturella miljön, 

33 % tycker inte om och 40 % svarade nej. Det finns skillnaden på flickans och pojkens 

uppfattning figur 4a och figur 4b. 

 

Analys 

Skolans miljö 
Utifrån Vygotskij teori om lärande kan det påstås att elevernas prestationer i 

matematik på de skolorna kan förbättras om det ska förändras elevernas tankar om skolans 

miljö eftersom som den moderna forskningen påpekar att positiva inställningar och tankar 

skapar ”fysiologisk möjlighet att lära” 10 som bidrar till kognitiv utveckling i lärande.   Enligt 

neurofysiologen Martin Ingvar som Birgitta Kullberg skriver (2004) finns sammanhang 

mellan positiva tankar och stresshormoner som sjunker fysiologisk om man känner sig trygg. 

När stresshormoner växer så är det omöjligt att utveckla tänkande och det beror direkt på lust 

och motivation att studera i skolan.  Den negativa inställningen hos eleverna mot skolans 

miljö kan inte skapa lust och motivation att studera. I genomsnitt är det bara 28 % av eleverna 

som svarade ja på de första tre frågorna.   

Undersökningen visar att miljön som finns på skolorna inte kan bidra till elevers 

utveckling i ämnet. Det kan drar paralleller att elevernas prestationer i matematik är beroende 

av faktorer som miljön enligt Vygotskijs teori och TIMSS forskning om lärande, så en av 

förklaringarna på fenomenet som jag undersöker Varför finns det en tendens att matematiska 

kunskaper hos elever sjunker kan formuleras, utifrån resultatet av den empiriska 

undersökningen, är att skolan inte är den bästa platsen, där elever vill befinna sig och lära sig.  

 

 Interkulturell miljö 
 När jag hade praktik på gymnasiet så upptäckte jag att i mina klasser med 

ungefär hundra femtio elever hade en del av eleverna en annan etnisk bakgrund och jag 

upptäckte också att under lektionen vågar de inte fråga men det känns att de behövde hjälp 

och stöd. När jag pratade med lärare om hur de bemöter elever med en annan bakgrund så 

upptäckte jag brist på kunskap om interkulturella relationer och i stor mån ingen lust att förstå 

att en del av eleverna behöver lärarens bemötande på ett interkulturellt sätt, respekt och 

medvetenhet som kan viss genom uppmärksamhet.   

                                                 
10 Birgitta Kullberg ( 2004) Lust – och undervisnings baserad lärande – ett teoribygge, Studentlitteratur, Lund  s. 25 
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Ämnesattityder 

                    

Figur 5 Ämnesattityder  / Gemensamt resultat

43%

36%

21%

Ja

Nej

Vet inte

 
 

 
Figur 5 visar att 43 % procent av eleverna har positiv inställning om matematik och 

naturvetenskapliga ämnen, 36 % svarade nej och 21 % vet inte. 

 

Figur 6 Vad är orsaken till ämnesattityder
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Lärare
Egna uppfattningar om ämnet
Något annat
Lärare och egna uppfattningar om ämnet
Lärare, egna uppfattningar om ämnet och något annat

 
 
Figur 6 visar hur eleverna beskriver vilka faktorer som påverkar deras ämnes attityder. 

Faktorerna formuleras utifrån teoretisk begrepp om attityder. 16 % av eleverna tycker att 

lärare kan förbättra sina attityder, 56 % tycker att de själva kan göra det, 19 % påpekar andra 

faktorer som i samtalet med eleverna definieras som massmedia, kompisars val, yrkes brist 

och familj, 9 % är sammanhanget mellan lärarens förebild och egna uppfattningar och ingen 

påpekar kombination mellan alla tre faktorerna som lärare, egna uppfattningar och något 

annat samt familj. 
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Analys 

Attityder och faktorer i skolan 
En stor del av eleverna påpekar att ämnets attityder skapar de själva och det 

betyder att skolans faktorer som interaktion mellan lärare och elever inte är tillräcklig för 

eleverna. Det är bara 16 % som svarar att lärare är en påverkande faktor till deras 

ämnesattityder.  

Attityder och familj  
Det är bara 19 % som svarade att något annat samt familjen påverkar deras 

inställningar om ämnet. 

Ämnesattityder som Vygotskij påpekar är ett resultat av interaktion mellan miljö 

och individ. Attityder förstärker medvetande och leder till kognitiv utveckling som intelligens 

och prestation. Det finns också modern forskning om attityder till naturvetenskap och 

matematik Gardner (1975) som visar sambandet mellan attityder och prestationer i ämnet.   

Utifrån teori är lärande beroende av ”förhållningssätt i omgivningen”11teoretisk 

baserad analys kan jag påstå att i de skolorna där eleverna tar ansvar på ämnets inställningar 

visar diagram 6 att 56 % av eleverna tycker att de själva måste skapa positiva inställningar till 

matematik. Attityder är en produkt som skapas utifrån olika faktorer som är personliga, 

sociala och kulturella. Resultatet visar att skolans miljö samt lärare i matematik inte 

engagerande nog visar matematikens betydelse och elever behöver bli medvetna och få 

förståelse om matematiken.  

Eleverna behöver mer stöd från vuxna som lärare, familj och samhällets aktörer 

som kan leda dem till medvetande om varför det är viktigt att studera matematik och för att få 

en chans i utvecklingen i matematiken måste skolan förbereda genom hela skoltiden att träffa 

matematiken på olika skolans nivåer och i vuxet liv. Så å en sida positiva inställningar skapar 

hos elever möjlighet för kognitiv och metakognitiv utveckling genom medvetande om varför 

det viktigt att studera och hur kunskaper i matematik kan användas i praktiken och hur 

matematiken driver samhällets utveckling.  

 

                                                 
11 Birgitta Kullberg ( 2004) Lust – och undervisnings baserad lärande – ett teoribygge, Studentlitteratur, Lund s. 161 
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Elever och deras självförtroende i matematik  
 

Figur 7 Vem ska höja ditt självförtroende i ämnet
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Du själv och klasskamrater
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Lärare, du själv, klasskamrater och familj

 
 
Figur 7 visar procentfördelningen av faktorer, som höjer deras självförtroende. 40 % av 

eleverna påpekar att det är lärare, 16 % litar på sig själv, 25 % är beroende av sina 

klasskamrater och 19 % blandade lärarens roll, egen betydelse och klasskamrater som ska 

höja deras självförtroende och ingen påpekar familjens roll och blandade form mellan sig 

själv och klasskamrater. 

 

Analys av faktorer som styr elevens självförtroende  
 

Diagram 7 visar att elever är beroende av lärarens syn på deras prestationer i 

ämnet. Det kan förklara också att betygs förhållande mellan lärare och elever mäter elevers 

kunskaper. Om det drar parallell mellan figur 6 och 7 så kan resultat göra att i skolan gäller 

fortfarande en klassisk typ av skola, där eleven är beroende av lärarens syn på elevens 

prestationer, men samtidigt visar figur 6 att elevernas prestationer är beroende av deras 

uppfattningar om ämnet. Lärare påverkar inte så mycket till deras ämnesattityder som höjer 

prestationer men höjer samtidigt elevernas självförtroende mest.    

Det syns enligt undersökningen att det finns en brist i skolan på samspel mellan 

lärare och elever, prestationer beror i stort sätt på lärare men attityder baseras på egna 

uppfattningar, familjen spelar ingen roll i deras skapande av ämnes attityder.   
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Undervisning 
 

Martins och Booths modell av undervisning (1997) i praktiken utifrån elevens syn på 

tid av en teoretisk föreläsning i undervisningen. 

 

Figur 8 Hur lång ska lärarens föreläsning  vara under 
lektionstid
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30 minuter
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                Figur 8 visar att 50 % av eleverna tycker att teoretisk föreläsning på en lektion 

måste vara femton minuter, 31 % tycker att det måste vara trettio minuter och 19 % håller på 

att föreläsning måste vara hela lektionen.   

 

Figur 9 Föreläsning måste vara
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Tre gånger per vecka

Inte alls
 

 
Figur 9 visar elevens syn på föreläsningsfrekvens per vecka, 43 % av eleverna tycker att 

föreläsningsfrekvens per vecka måste vara en gång, 41 % tycker att det måste vara två gånger 

och 16 % tre gånger per vecka och ingen som påstår att föreläsningar inte måste ske alls. 
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Analys  
En stor av eleverna som visar figur 8 och figur 9 påstår att de behöver teoretiska föreläsningar 

på 15 minuter per en lektion och minst en gång per vecka. På elevens behov i teoretiska 

föreläsningar påpekar Martins och Booths teoretisk modell av undervisning.  Teoretiska 

föreläsningar är obligatoriska enligt modellen och ska genomföras varje lektion. 

Föreläsningens tid kan varieras och det beror på elevens behov. Det betyder att modellen 

fungerar i praktiken som verktyg i matematikundervisning. 

 

Fusklappens psykologi i undervisning  

Figur 10 Vad tycker du om  dina läroböcker i matematik 
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Figur 10 visar att 6 % av eleverna tycker att matematiska böcker är mycket bra, 72 % tycker 

att dom är bra, 22 % tycker att dom är dåliga och ingen säger att böckerna är mycket dåliga. 

 

Analys  
 

Enligt Vygotskijs teori är att barn/elev tänkande formas och utvecklas genom 

olika aktiviteter. Den mentala utvecklingen är inte isolerad och gäller som sammanhang 

mellan inre och yttre funktioners förändring och fantasin utmanar och uppmuntrar genom 

verktygsanvändning utvecklingen (Leif Strandberg, 2006).  En stor del av eleverna svarade att 

läroböcker i matematik är bra som figur 10 visar. Men om vi ska jämföra procentuellt så syns 

det att 6 procent av eleverna svarade att läroböckerna är mycket bra är mindre än procent 

eleverna som påstår att läroböckerna är dåliga respektive 6 % och 22 %. Det betyder att 

eleverna förväntar sig att läroböckernas innehåll kan förbättras utifrån deras behov för att 

använda böckerna som ett givande verktyg i elevens lärande. 
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Elevens utvärdering av sin kunskaps färdigheter i matematik 

Figur 11 Behöver du extra stöd i matematik
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Figur 11 visar att 28 % av eleverna behöver extra stöd i matematik utifrån elevens syn på sina 

kunskaper i matematik och inlärnings svårigheter, 66 % av eleverna svarade nej på att de 

behöver extra resurser för att höja sina kunskaper i matematik och 6 % av eleverna är tveksam 

och vet inte.  

 

Figur 12 Behov av extra stöd i matematik hos pojkar
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6%

Ja
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Figur 13 Behov av extra stöd i matematik hos flickor

32%

52%

16%

 
 

Figur 13 visar att 32 % av flickorna behöver extra stöd i matematik, 52 % av flickorna 

behöver inte och 16 % vet inte respektive 19 % av pojkarna behöver, 75 % behöver inte och 6 

% kan inte svara på frågan.  
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Analys  
 
Enligt Vygotskij prestationers nivå i matematik mäter socio- kulturell miljö som ställer krav 

på elever som formas i läroplaner och kursplaner. Å en sida påstår Vygotskij att det inte 

behövs dela upp elever utifrån deras intellekt som är svårt att förstå eftersom lärarens 

uppfattning om detta är väldigt subjektiv och ibland är påverkad av elevens stökiga beteende, 

som jag upptäckte under VFU- perioden när jag observerade klassrumsarbete. Å en annan 

sida om vi pratar om skolan utifrån Läroplanskommittens tankesätt ”Skolan för Bildning”        

( SOU, 1992) så måste det finnas möjligheter i skolan för alla elever att få hjälp och stöd i 

lärande när de behöver. 34 % av eleverna som visar figur 12 behöver extra stöd som 28 % 

svarade ja och 6 % av eleverna som inte vet i genomsnitt ger nästan en tredjedel av eleverna 

som behöver extra stöd så det är det lärarens viktigaste uppgift att fånga de eleverna.  Figur 12 

och figur 13 visar behov hos pojkar 19 % och flickor 32 % av extra stöd i matematik.  

Mål och betygskriterier i undervisning 
 

Figur 14 Har du en tydlig bild av betygskriterier i 
matematik

44%

34%

22%
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Nej
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Figur 14 visar att 44 % av eleverna har förståelse om ämnets mål relaterade betygskriterier, 34 

% av eleverna är inte introduceras i betygskriteriers fält och 22 % av eleverna vet inte.  

 
 

Figur 15 visar att 35 % av eleverna som har en 

tydlig bild av betygskriterier förbereder sig till 

prov enligt betygskriterier, 35 % av eleverna 

svarade nej och 30 % av eleverna vet inte.  

 

Figur 15 Om du har en tydlig bild om betygskriterier 
så

Hjjälper dig betygskriterier för att förbereda dig till 
prov?

35%

35%

30%

Ja Nej Vet  inte
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Analys 
 

Enligt Vygotskij är barn/elev utveckling gäller i den proximala 

utvecklingszonen som är beroende av socio- kulturella förutsättningar som samhällets syn 

som står i styrdokumenten. Där läroplaner och kursplaner belyser vilket mål i ämnet elev 

måste uppnå genom mål relaterande struktur till ämnets innehåll som har olika undermål som 

måste bli tydliga och presenteras i lärandet för att inrikta elever och uppnå ett bättre resultat i 

deras ämnes utveckling. Analysen visar att en stor del av eleverna inte vet om betygskriterier 

respektive 34 % av eleverna kan inte och 22 % vet inte. Det är mer än hälften av eleverna som 

inte får veta om betygskriterier och det kan ställa frågor hur dem studerar ämnet? Figur 15 

påpekar att det är bara 35 % av eleverna som använder kunskaper om betygskriterier i 

praktiken det betyder att betygskriterier relateras inte till undervisningen i matematik.   

Metakognitiva förmågor hos elever i undervisning 
 

Figur 16 Kunskaper hos elever om studieteknik
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Figur 16 visar att 61 % av eleverna lär sig i skolan om studieteknik, 21 % av eleverna nej och 

18 % av eleverna vet inte. 

 

Figur 17 Kunskaper om gruppdynamik
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Figur 17 visar att 73 % av eleverna studerar i skolan gruppdynamik samt hur grupparbete 

fungerar i praktiken, 18 % av eleverna studerar inte och 9 % av eleverna vet inte. 

 

Analys 
 

Enligt Vygotskij kognitiv utveckling är att i den proximala utvecklingszonen 

leder till metakognitiv utveckling, när elever är medveten om vad han ska göra och på vilket 

sätt. Så det givande för elevens lärande är kunskaper om studieteknik och gruppdynamik samt 

hur grupparbete fungerar. Kunskaper i studieteknik och gruppdynamik är i första hand 

kognitiv utveckling som gäller i början med hjälp av lärare i den proximala utvecklingszonen 

och sedan ger förståelse medvetande om hur process gäller som leder till kunskap och hur 

elev kan samspela i olika interaktioner med omgivning för att lösa matematiska uppgifter 

tillsammans och hur roller i samspelet kan delas upp för att minska arbetstid och för att få ett 

bättre resultat tillsammans.  

 

Studieteknik 
Figur 16 
61 % av eleverna får kunskaper i skolan om studieteknik genom lärande. Det betyder att 

interaktioner i skolan fungerar bra men det finns 39 % elever som fortfarande inte kan lära sig 

på ett effektivt och produktivt sätt. 

Gruppdynamik  
 Figur 17  

I fokus av Vygotskijs teorier om elevens utveckling står grupp aktiviteter och undersökningen 

visar att den största delen av eleverna lyckas med detta.  

En stor del av eleverna skapar genom lärande metakognitiva förmågor som driver deras 

prestationer i ämnet.  
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Arbetssätt i klassrum 
 
 
 
Figur 18 visar att 17 % av 

eleverna arbetar med 

böcker i stort sätt på egen 

hand på lektioner i 

matematik (fält 1 i 

figuren); 14 % av 

eleverna arbetar med 

övningar i matematik med 

hjälp och stöd från lärare 

(fält 2 i figuren); 45 % av 

eleverna arbetar på egen 

hand och en annan med 

hjälp av lärare (fält 3 i 

figuren); 3 % av eleverna arbetar i små grupper under lektionstid i matematik (fält 4 i 

figuren); 14 % av eleverna har grupparbete med hjälp av lärare (fält 5 i figuren); hos 7 % av 

eleverna varieras arbetssättet på lektioner i matematik från arbete på egen hand till 

grupparbete (fält 6 i figuren).   

 

Analys 
 

Vygotskij påpekar att lärande process inte kan gälla utan lärarens ledande roll. 

Arbete i den proximala utvecklingszonen kan leda till kognitiv utveckling bara med stöd av 

lärare. Samtidigt behövs det individuellt arbete som yttre funktions utveckling genom 

grupparbete vänds till inre funktions utveckling. Arbete med hjälp av lärare och 

klasskompisar leder till kognitiv lärande förmåga och individuellt arbete leder till 

metakognitiva färdigheter som elever kan använda på egen hand för att klara av olika 

matematiska uppgifter. 

Matematiska lektioner bygger på olika arbetetsformer som figur 18 visar och det 

är en stor möjlighet för elever att höja sina prestationer.    

 

Figur 18 Vilket arbetsätt i matematikundervisning 
gäller på dina lektioner i matematik
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Del 2 
Del två visar på pojkarnas och flickornas syn på miljö, ämnesattityder och 

undervisning.  

Kön och faktorer 
 

Miljö 
 

 

I jämförelse mellan figur 19 och 20 kan man se att 45 % av flickorna respektive 41 % av 

pojkarna har lust att gå till skolan, 28 % vill inte gå till skolan av flickorna respektive 49 % av 

pojkarna och 27 % vet inte av flickorna respektive 10 % av pojkarna.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämförelsen mellan figur 21 och 22 visar att 11 % av flickorna tycker att skolan är den bästa 

Figur 20 Lust att gå till skolan / pojkar

41%

49%

10%

Ja Nej Vet inte

Figur 22 Är din skola  den bästa mötesplatsen 
för möten mellan lärare och elev  i matematik / 

pojkar 

25%

37%

38%

Ja Nej Vet inte

Figur 21 Är din skola den bästa 
möteplatsen för möten mellan lärare och 

elev i matematik / flickor

11%

49%

40%

Figur 19 Lust att gå till skolan / flickor

45%

28%

27%
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mötesplatsen på olika nivåer i skolan respektive 25 % av pojkarna, tycker nej 49 % av 

flickorna respektive 37 % av pojkarna och vet inte 40 % av flickorna respektive 38 % av 

pojkarna. 

 

Analys 
Vilka förutsättningar och vilka miljö faktorer kan skapa lust hos elever att gå till 

skolan och stärker samverkan mellan lärare och elever i lärande. Hur kan skolan och lärare 

skapa en miljö där glädje och vänlighet sprids. Lust att lära ger ett bra resultat i elevens 

lärande som läroplaner påpekar (Lpo-94, Lpf- 94, Lpfö- 98 och Lpf – 94) (Birgitta Kullberg, 

2004 s. 29).  Olika läroplanens former påpekar att skolans uppdrag är att skapa en miljö där 

alla elever oberoende av kön, etnicitet och klasstillhörighet kan trivas.  Demokrati är grunden 

för skolans väsen och deliberativ samtal och kommunikation på olika nivåer i skolan skapar 

lust hos elever att bli deltagare i skolans aktiviteter som lärande påpekar i läroplaner. 

Mångfald och pluralism står i centrum i läroplaner. 

I praktiken visar figur 19 och 20 att en stor del av eleverna inte vill gå till skolan 

28 % av flickorna och 49 % av pojkarna och vet inte 27 % av flickorna och 10 % av pojkarna. 

I genomsnitt mer än hälften av flickorna och pojkarna har inte lust att befinna sig i skolans 

miljö.  

Figur 21 och 22 påpekar att det bara är 11 % av flickorna som tycker att dem 

blir bemötta i skolan på ett bra sätt. Pojkar är mer optimistiska men det är bara 25 % av 

pojkarna värderar positiv bemötande i skolan.  

Interkulturell fokus på skolan visar att det finns så mycket skillnad mellan könen 

som det visar figur 4a och figur 4b. 59 % av flickorna påstår att det är kul att studera i 

interkulturell miljö och det är bara 37 % av pojkarna har samma syn.  

Kön och ämnesattityder 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 24 Ämnesattityder hos pojkar
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Figur 23 Ämnesattityder hos  flickor
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Jämförelse mellan figur 23 och 24 visar att 26 % av flickorna har positiv inställning till 

matematik respektive 43 % av pojkarna, 50 % av flickorna tycker inte om matematik 

respektive 36 % av pojkarna och vet inte 24 % av flickorna respektive 21 % av pojkarna. 

 

 

Analys  
Pojkar är mer intresserar av att studera matematik än flickor. 

 

Kön, ämnesattityder och faktorer 
 
 

 
 
 
 
Jämförelse mellan figur 25 och 26 visar att 22 % av flickorna skapar ämnesattityder från 

lärare respektive 16 % av pojkarna, 57 % av flickorna påpekar ämnesattityder byggs på egna 

uppfattningar respektive 56 % av pojkarna, 9 % av flickorna påpekar att familj, massmedia 

och lärande utanför skolan skapar deras ämnesattityder respektive 19 % av pojkarna, 10 % av 

flickorna skapar ämnesattityder utifrån lärare och egna uppfattningar respektive 9 % av 

pojkarna och 2 % av flickorna skapar utifrån lärare, egna uppfattningar och massmedia, familj 

och det informella lärandet respektive 0 % av pojkarna. 

 

Figur 26 Vad påverkar  till ämnesattityder / pojkar
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Figur 25 Vad  påverkar till ämnesattityder / 
flickor
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Analys 
 

Pojkar och flickor vill ta eget ansvar för att skapa positiva inställningar till 

matematik. Flickor förväntar sig engagemang i ämnet mer från lärare än pojkar. Flickor är 

påverkande mer av socio- kulturella faktorer utanför skolan som skapar deras attityder som 

familj, massmedia och det informella lärandet. Flickor påpekar på kombination mellan lärare, 

egen uppfattning om ämnet och familj som inte pojkarna gjort. Det syns att familj inte 

påverkar pojkarnas ämnesattityder. Och det kan ställa frågan om samarbete mellan skolan och 

föräldrar.  

Kön och självförtroende i matematik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jämförelse mellan figur 27 och 28 visar att 25 % av flickorna är påverkade av sin lärare 

respektive 40 % av pojkarna, 35 % av flickorna tror på sin utveckling i matematik respektive 

16 % av pojkarna, 11 % av flickorna är påverkande av sina klasskamrater respektive 25 % av 

pojkarna, 16 % av flickorna höjer sitt självförtroende i matematik med hjälp av lärare, sig 

själv och klasskamrater respektive 19 % av pojkarna, 1 % av flickorna kan höja 

självförtroende i familjen respektive 0 % av pojkarna, 5 % av flickorna kan höja 

självförtroendet Själv och klasskamrater påverkar respektive 0 % av pojkarna, 5 % av 

flickorna påpekar kombination av lärare och klasskamrater respektive 0 % av pojkarna och 2 

% av flickorna påpekar kombination mellan lärare, själv, klasskamrater och familj respektive 

0 % av pojkarna. 

 

Figur 28 Faktorer som höjer självförtroende i 
matematik hos  pojkar
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Figur 27 Faktorer som höjer självförtroende i 
matematik hos  flickor
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Analys 
 

Flickorna har fler faktorer som kan höja deras självförtroende som familj och 

kombinationer mellan lärare och klasskamrater, mellan själv och klasskamrater och mellan 

lärare, själv och familj.  

Kön och undervisning 
Figur 29 och figur 30 visar när flickor/pojkar lär sig mest. 

Där 1 är hela lektions tid med föreläsning, lärarens stöd och övningsarbete, 2 är arbete på 

egen hand med övningar, 3 är arbete med klasskamrater tillsammans, 4 är arbete med lärare 

och i stort sätt på egen hand, 5 är en del av arbete på egen hand och en annan del med 

kompisar, 6 är arbete bara med kompisar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jämförelse mellan figur 29 och 30 visar att prioriteringen hos pojkar och flickor är 

grupparbete med kompisar. 

 

 

Figur 29 När lär du dig mest / flickor
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Figur 30  När lär du dig mest / pojkar
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Analys 
 

Analys påpekar att flickor och pojkar lär sig mest när dem arbetar tillsammans 

med klasskamrater. Flickorna lär sig mest i arbete med klasskamrater samtidigt är pojkar mer 

varierande i sitt lärande som procentfördelning visar i figur 30.      

 

Del 3  

Vilka faktorer styr lärande mest 
 

Teorianalysen och den empiriska undersökningen visar att lärande är en 

komplicerad process som binder ihop alla faktorer som miljö, ämnesattityder och 

undervisning som bidrar till elevens prestationer i matematik. Undersökningen visar att miljö, 

attityder genom skolans och utanför strukturer som familj måste förändras samt undervisning 

genom olika arbetsformer. Faktorer är lika viktigt och det är svårt att dela upp i någon faktor 

som också TIMSS påpekar i sin undersökning (Svein Sjöberg, 2004 s. 99). Det kan ses från 

empiriska undersökningen att det inte finns så många elever som svarade på frågor i stort sätt 

negativ bara på en faktor.   
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Resultatredovisning 
Utifrån den teoretiska analysen och den empiriska undersökningen kommer 

resultat.  Resultatet av den empiriska undersökningen baseras på svar av 150 elever från 

grundskolan och gymnasieskolan. Eleverna svarade på 19 frågor som handlade om deras 

lärande genom faktorer som miljö, ämnesattityder och undervisning som betygskriterier, 

studieteknik, gruppdynamik och undervisningsmodeller. 

Syfte är att utifrån den empiriska undersökningen att visa hur elevens 

prestationer i matematik kan höjas för att stoppa tendensen som TIMSS undersökning visar att 

elevens kunskaper i matematik sjunker och att skapa en bild utifrån teoretisk och empirisk 

analys av kvalitetsredovisningen och undervisningen i matematik. Frågeställningen är vilka 

faktorer det är som styr lärande mest eller är dom lika viktiga. Frågeställningen undersöker 

även utifrån interkulturellt perspektiv och genusperspektiv.   

I examensarbete får jag resultaten:  

1) Den teoretiska bilden av kvalitetsredovisningen och undervisningen i matematik visar att 

det är en ömsesidig process som gäller mellan lärande och elevutveckling och styrs genom 

faktorer som miljö, ämnesattityder och undervisning. Teoretisk analys visar vilka faktorer 

påverkar mest i lärandet. 

2) Utifrån den empiriska undersökningen utforskas kvalitetsredovisning och undervisning i 

matematik i två skolor hos 150 elever genom faktorerna miljö, ämnesattityder och 

undervisning. 

3) Frågeställningens svar är att faktorer i lärande är lika viktiga. Svaret byggs på teoretisk 

analys och den empiriska undersökningens resultat. 

 

I Del 1 
 av den empiriska undersökningen  

• Undersöks empirisk tre frågor som handlar om miljö som lust att gå till skolan figur 2, 

skolan är den bästa mötesplatsen figur 3 och skolan som interkulturell miljö figur 4. 

• Undersöks empirisk två frågor om ämnesattityder som positiva inställningar hos elever 

om matematik figur 5 och ämnesattityder faktorer figur 6. 

• Undersöks vilka faktorer kan höja elevens självförtroende i matematik figur 7. 

• Undersöks empirisk nio frågor om undervisning som 

1. teoretisk föreläsning del av undervisning figur 8,  



 56

2. föreläsningsfrekvens per vecka figur 9,  

3. fusklappens psykologi i undervisning om läroböcker figur 10,  

4. elevens utvärdering av sina kunskaper i matematik som behov av extra stöd i 

matematik figur 11 som pojkar figur 12 och flickor figur 13, 

5. mål och betygskriterier i undervisning som elevens förståelse om 

betygskriterier figur 14 och hur betygskriterier hjälper dem för att förbereda sig 

till prov figur 15, 

6. metakognitiva förmågor hos elever i undervisning som kunskaper i 

studieteknik figur 16 och gruppdynamik figur 17 och  

7. arbetsformer som gäller i undervisning i matematik figur 18. 

 

I Del 2  
•   Utforskas kön och faktorer hos pojkar och flickor som miljö, ämnesattityder och 

undervisnings prioriterande form 
1. Miljö frågor som är lust att gå till skolan figur 19 hos flickor och figur 20 hos 

pojkar och skolan är den bästa mötesplatsen figur 21 visar flickornas syn och 

figur 22 visar pojkarnas syn. 
2. Ämnesattityder till matematik och NO som figur 23 visar hos flickor och figur 

24 hos pojkar och faktorer som påverkar till flickornas ämnesattityder figur 25 

och pojkarnas figur 26.  
• Utforskas kön och självförtroende i matematik som vilka faktorer som höja hos 

flickor figur 27 och hos pojkar figur 28. 

• Kön och undervisning som är vilket arbetssätt passar mest till deras lärande 

figur 29 hos flickor och figur 30 hos pojkar. 

 

I Del 3 
Utifrån den empiriska analysen och den empiriska – statistiska undersökningen 

dras en slutsats som satsar på kapitlet teorianalys och del 1 och del 2 i den statiska – 

empiriska undersökningen om vilka faktorer påverkar lärande mest eller om faktorerna är lika 

viktiga.  
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Diskussioner 
 

Den empiriska - statistiska undersökningen utifrån 150 elever som byggs på den 

teoretiska analysen som går på grundskolan och gymnasieskolan formar en mörk bild om 

kvalitets redovisning och undervisning i matematik särskilt genom faktorer som skolans miljö 

samt interkulturell miljö, ämnesattityder och undervisning enligt betygskriterier därför att det 

finns en tendens att matematiska kunskaper sjunker hos elever.  

Det känns som om det finns en stor brist av att bli bemött på ett positiv sätt. En 

del av eleverna tycker att det inte är kul att studera i interkulturell miljö och de bara speglar 

värderingar som gäller i skolan och omgivningen. Jag vill påpeka att ungefär tio procent i 

varje klass har elever med en annan bakgrund. Ämnesattityders faktorer som visar att 

inställningar i stort sätt skapas mest utifrån egna uppfattningar om ämnet men skolans har det 

största uppdraget utifrån läroplaner att bilda elever utifrån samhällets värderingar och behov. 

Och i samhället finns brist på specialister som ska driva utvecklingen av matematik och 

naturvetenskapliga ämnen i framtiden för att bidra till moderna teknologiers utveckling mm. 

Utifrån undersökningen om undervisning kan det markeras en brist hos elever av ämnets 

didaktik som teoretiska föreläsningar minst en gång per vecka och dom har en stor potential 

och lust att lära sig genom deras metakognitiva färdigheter som kunskaper i studieteknik och 

grupp dynamik. En annan brist utifrån undersökningen är kursplaners relaterade mål i 

undervisningen en stor del av eleverna har ingen aning om detta och dem som vet använder 

det inte för att förbereda sig för ett prov och eftersom eleverna svarade att deras 

självförtroende i matematik beror på lärare (25 % av flickorna påpekar och 40 % av pojkarna, 

se figur 27 och 28). Så det kan sägas att lärarens undervisning baseras på egna uppfattningar 

som är svårt för eleverna att fånga utan målrelaterade betygskriterier och det betyder att betyg 

sättning är subjektivt. 

Miljö 
Elevens syn på skolans miljö utifrån frågor om lust att gå till skolan och deras 

uppfattning om socialt samspel med lärare på mötesplatsen som skolan belyser elevens brist 

på miljö faktorer som kan höja deras lust att gå till skolan för att lära sig och behov av 

trygghet i klassrummet visar en stor del av enkäterna att eleverna lägger på sig ett stort ansvar 

på resultatet av undervisningen utifrån teorianalys behöver eleverna fortfarande stöd och hjälp 

från sin lärare och deras kognitiva utveckling i den proximala utvecklingszonen måste gälla 
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med hjälp av lärare (Vygotskij) och kan inte baseras Bara på eget ansvar eftersom deras 

utveckling sker i samspelet med lärare. Figur 2 visar att det bara är 41 % av eleverna som har 

lust att gå till skolan och det betyder att mer än hälften av eleverna saknar motivation att lära 

sig. Figur 3 belyser att 18 % av eleverna tycker att skolan är den bästa mötesplatsen för lärare 

och elever. Det är intressant att forska vidare vad det beror på, varför så stor del av eleverna 

påpekar att interaktioner mellan lärare och elever inte fungerar alls.     

Interkulturell miljö   
Vi lever i ett interkulturellt samhälle och interkulturellt syn på samspelet mellan 

människor spelar en stor roll i kommunikation (Pirjo Lahdenperä, 2004). Undersökning om 

elevens syn på den interkulturella miljön i skolan som deras tankar om hur det är att studera i 

interkulturell miljö visar figur 4 att det bara 27 % av eleverna tycker att det är kul. Utifrån 

teorianalysen kan det visas att skolans miljö skapar attityder som påverkar eleverna och 

skolan lyfter inte fram interkulturellt perspektiv i lärandet. Det beror också på jämlikhets syn i 

lärande, brist på kunskaper i interkulturellt perspektiv i skolan och lärarens interkulturella 

kompetens i undervisningen (Maria Borgström, 2004).  Och enligt läroplaner att ”skolan skall 

främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas 

för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till 

trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” 12. 

Ämnesattityder 
Figur 5 visar att 43 % av eleverna har positiva inställningar till matematik och 

NO ämnen och eleverna påpekar att ämnesattityder i stort sätt beror på egna uppfattningar om 

ämnet och bara 16 % av de svarande pekar på lärarens påverkande roll. 56 % av eleverna 

påpekar att ämnesattityder baseras på egna uppfattningar men eleverna kan inte själv utan 

samverkan med lärare skapa en tydlig bild om varför det är viktigt att studera ämnet och 

ämnesattityder skapas också när lärare kan visa inte bara långa tråkiga matematiska formler 

utan att berätta praktisk betydelse och möjlighet att använda matematik i praktiken och visa 

historisk matematisk utveckling utifrån mänskliga behov. Utifrån en ny modell av utveckling 

av kursplaner samt i matematik står att inom matematikundervisning skapa ”förmåga att sätta 

                                                 
12 Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf 94  
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in matematisk verksamhet i ett större historiskt, yrkesmässigt och samhälleligt sammanhang 

samt i relation till karaktärsämnena” (Skolverket, 2009) och skolans uppdrag att uppnå det 

genom undervisning.  

I sammanhanget mellan figur 6 som handlar om ämnesattityder faktorer och 

figur 7 som handlar om vem som kan höja elevens själförtroende kan sägas att det är kämpig 

för elever att själva skapa ämnesattityder och samtidigt att genom sitt självförtroende vara 

beroende av lärare som visar att 40 % av eleverna kan höja sitt självförtroende genom lärarens 

påverkan. Och det visar ett positivt moment som visar att lärare spelar en stor roll utifrån 

elevens syn i undervisningen och lärare kan påverka positivt till elever.    

Betygskriterier 
Från undersökningen kommer fram att det är bara 44 % av eleverna som har en 

tydlig bild om betygskriterier och 35 % som figur 14 av 44 % figur 15 påstår att 

betygskriterier kan hjälpa dem att förbereda sig till prov. Samtidigt handlar figur 7 om 

självförtroende och visar att 40 % av eleverna påverkas av sin lärare. Så det kan ifrågasättas 

hur undervisning gäller i matematik utan målrelaterade betygskriterier utifrån kursplaner, hur 

eleverna kan veta vilket kunskapsmål de måste uppnå utifrån kursplaner och samtidigt är dom 

påverkande av sin lärare och kan undra varför det är så svårt för eleverna att anpassa sig till 

vilken kunskapsnivå utifrån kursplaner de måste uppnå eftersom betygsättning inte är 

subjektivt utan gäller utifrån styrdokumenten som Skolverkets artikel Betygssättandets etik 

(2002 s.77-91) påpekar.   Utifrån kursplaner är att ”ämnet ska även bidra till att eleven 

utvecklar en tilltro till sin förmåga att lära sig och att använda matematik i olika 

sammanhang” (Skolverket, 2009). Hur eleverna ska göra det utan tydliga målrelaterade 

betygskriterier. Mål av undervisning är inte betyg i sig utan att kunskaper som eleverna skapar 

utifrån nationella och internationella behov som ska ge eleverna kunskapsverktyg som bildar 

dem, utvecklar och ger dem kunskaps kapital som dem ska använda hela livet. Därför är det 

att viktigt elever får veta kunskaps nivå som dom måste uppnå och förstå att kunskaper är 

driftkraft av undervisning.     

Slutsats 
Kvalitetsredovisning och undervisning kan höjas genom att skapa en trygg miljö 

i skolan, för att skapa ämnesattityder genom miljöns föreställningar och behövs undervisning 

i matematik som satsar på målrelaterade kursplaner. I undervisningen behövs en blandning 

av olika former av arbetssätt och det behövs riktiga teoretiska föreläsningar och tydliga 

betygskriterier. För att höja elevens prestationer i matematik behövs lärande utvecklas genom 
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likvärdiga faktorer som tryggmiljö, positiva inställningar till matematik och NO och kvalitativ 

undervisning utifrån styrdokumenten och höga ämnes kompetenser hos lärare. 

Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att analysera ett vetenskapligt material om 

sammanhanget mellan lärande och barn/elevutveckling och vilka faktorer styr lärande för att 

skapa en bild på kvalitetsredovisning och undervisning i matematik som kan lyfta fram 

matematiska kunskaper hos elever.  

Fenomenet som står i fokus för undersökningen är varför det finns en tendens till en 

negativ kunskaps utveckling i matematik hos de svenska eleverna som TIMSS resultat visade i 

interkulturell jämförelse av åren 1993, 1999, 2003 och 2007.   

Metod är den etnografiska metoden som baseras på analys av vetenskapliga teorier om 

lärande, barn/elevutveckling, vilka faktorer styr lärande och vilka faktorer styr lärande mest 

och kvalitativ empirisk undersökning med kvalitativ analys av faktorer.   

Resultat av teoretisk och empirisk analys visar att faktorer som miljö, ämnesattityder 

och undervisning styr och påverkar lärande. För att stoppa en negativ tendens som en negativ 

utveckling av matematiska kunskaper hos elever som visas i TIMSS undersökning och att 

lyfta fram elevens prestationer i matematik behövs en höjd av kvalitetsredovisning och 

undervisning i matematik genom faktorerna. Tryggmiljö som den interkulturella 

mötesplatsen, lärarens påverkanderoll till elevens ämnesattityder i matematik och 

målrelaterade betygskriterier i undervisning krävs för kvalitetsundervisning i matematik.   

  

Nyckelord: lärande, barn/elevutveckling genom lärande, faktorer som styr lärande, 

kvalitetsredovisning och undervisning i matematik. 
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