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Sammanfattning  

I en klass finns det elever med olika behov och förutsättningar. Elevernas skolresultat varierar av 

olika anledningar. Syftet med undersökningen var att belysa möjliga påverkansfaktorer för elevers 

skolresultat utifrån ett elev- och lärarperspektiv. Vidare var syftet att undersöka vilka 

påverkansfaktorer som påverkar elevers matematiska skolresultat mest samt vilken påverkan lärare 

och föräldrar har på elevernas skolresultat. Jag har i denna studie utgått från John Hatties (2009) 

teori och egna tolkningar gällande vad som påverkar elvers skolresultat i ämnet matematik. Hattie 

(2009) har sammanställt mer än 800 metastudier gällande vilka påverkansfaktorer som kan påverka 

elevers skolresultat och synliggjort en ”ranklista” på 138 olika påverkansfaktorer. Materialet är 

sammanställt, bearbetat och analyserat utifrån en kvalitativ innehållsanalys med semistrukturerade 

intervjuer. Studien baseras på vetenskapliga artiklar, litteratur, avhandlingar och intervjuer. 

Undersökningen visade att kategorierna elev, lärare och hemmet är tre viktiga påverkansfaktorer för 

elevens skolresultat. I kategorin elev ingår exempelvis motivation, tidigare prestationer, 

självuppfattning och elevens attityd till ämnet matematik. Inom kategorin skolan, inkluderas bland 

annat påverkansfaktorer såsom lärarens ledarskap, tydlighet i undervisningen, elev- och 

lärarrelationer, arbetsmiljön och kamrater. I hemmet synliggörs påverkansfaktorer som exempelvis 

socioekonomisk status, föräldrars engagemang, föräldrarnas attityd och inställning osv. I resultatet 

framkom det att det råder flera påverkansfaktorer som kan ha inverkan på elevens matematiska 

skolresultat. Det visades att undervisning och elev- och lärarrelationer är påverkansfaktorer med 

hög effektstorlek på elevernas resultat. Slutsatsen i denna studie visade att påverkansfaktorer såsom 

motivation, lärarens förväntningar och elevens mående hade hög påverkan på eleverna. Lärarens 

förväntningar och föräldrars stöttning visade sig ha både positiva och negativa effekter, då elever 

antingen upplevde deras engagemang och förväntningar som motiverande eller oerhört stressande. 

Det är viktigt att det råder en balans mellan läraren och förälderns stöttingar och krav på eleven. 

Nyckelord: Påverkansfaktor, effektstorlek, elev- och lärarrelation, matematik, skolresultat, 

undervisning. 



Abstract   

In a class there are students with different needs and prerequisites. The pupils school results vary for 

different reasons. The purpose of the study was to illustrate possible influence factors for pupils 

school results from a pupil and teacher perspective. Furthermore, the purpose is to investigate which 

achievement effects that the pupils mathematical school results the most and which influence 

teachers and parents have on the students school results. In this study I have used John Hattie's 

(2009) theory and own interpretations regarding what affects students school results in the subject 

of mathematics as a starting point. Hattie (2009) has compiled more than 800 meta-studies 

regarding which influencing factors can influence pupils school results and highlighted a "rank list" 

of 138 different achievement effects. The material has been compiled, processed and analyzed 

based on a qualitative content analysis with semi-structured interviews. The study is based on 

scientific articles, literature, dissertations and interviews. The survey showed that the categories 

pupil, teacher and home are three important influencing factors for the pupil's school results. The 

category student includes, for example, motivation, past achievements, self-perception and the 

student's attitude to the subject of mathematics. Within the category of school, factors such as the 

teacher's leadership, clarity in teaching, student and teacher relationships, work environment and 

peers are included. In the home, influence factors such as socio-economic status, parents 

involvement and parents attitudes are made visible. The results showed that there are several 

influencing factors that may have an impact on the pupil's mathematical school results. It was 

shown that teaching and student and teacher relationships are influencing factors with a high effect 

size on the students results. The conclusion in this study shows that the categories pupil, school and 

home are very important achievement factors. The teachers expectations, parents commitment and 

support had both positive and negative effects on the students results in school. The students were 

able to experience the support and expectations from both teachers and parents as stressful, hence it 

should be a balance between support and requirements. 

Keywords: Achievement effects, effect size, pupil and teacher perspective, mathematic, school 

results, teaching. 



Förord 

Att undersöka möjliga påverkansfaktorer för elevers matematiska skolresultat, utifrån ett elev- och 

lärarperspektiv har varit en mycket intressant och lärorik undersökning att genomföra. I detta arbete 

har jag fått en djupare förståelse, insikt och kunskap för dels vilka möjliga påverkansfaktorer som 

finns samt vilka åsikter och perspektiv som råder. Detta arbete har varit krävande och utmanande 

men oerhört spännande att utföra, då jag anser att möjliga påverkansfaktorer för elevers 

matematiska skolresultat är ett intressant område att belysa. Det har varit oerhört givande att utgå 

från ett elev- och lärarperspektiv, då olika tankar och åsikter framförts av respondenterna. Elever 

och lärare har många goda och intressanta tankar, dock gäller det att ta vara på dessa tankar och 

framföra deras röster. 

Vidare vill jag passa på att tacka de respondenter som har hjälpt mig genom arbetet. Tack till min 

familj, speciellt min mamma och pappa som både stöttat mig och läst igenom mitt arbete. Tack till 

min flickvän som har stöttat mig i arbetet och framfört goda idéer. Utan all hjälp och stöttning hade 

det varit svårare att genomföra denna studie.  
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1. Inledning     

Elevers matematiska skolresultat har ständigt diskuterats genom åren. Vad är det som gör att 

elevens skolresultat ständigt är i fokus och vad är det som påverkar att elever uppnår höga resultat 

medan andra inte gör det? Idén och intresset till denna undersökning uppstod under den 

verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i lärarutbildningen, där skapades idéer utifrån olika 

samtal med lärare och elever. Vidare uppkom tankar gällande olika påverkansfaktorer, det vill säga 

vilka faktorer som påverkar eleverna och deras matematiska skolresultat. Denna undersökning 

handlar om vilka möjliga påverkansfaktorer som kan påverka elevens matematiska skolresultat 

utifrån ett elev- och lärarperspektiv. Det är viktigt att belysa vilka faktorer som påverkar eleverna 

och deras skolresultat för att kunna främja och förebygga samt ge eleven de förutsättningar som 

krävs för att lyckas i skolan. Därav växte intresset att samtala med elev och lärare för att undersöka 

djupare inom detta området och se vilken effekt och påverkan olika kategorier såsom skolan, 

hemmet och arbetsmiljön har på elevernas skolresultat samt hur läraren arbetar för att kunna ge 

eleverna de stöd och behov som krävs. Samtalen med respondenterna var av hög prioritet, eftersom 

både eleverna och lärarna befinner sig i skolans miljö dagligen. Därmed är deras röster viktiga att 

framföra. Läraren har en av de viktigaste funktionerna i skolan eftersom eleverna förlitar sig på 

deras kunskap och hjälp. Detta kan sammankopplas till läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (GY11) där det tydligt framgår vilket 

uppdrag lärare har. Det står bland annat att läraren ska anpassa undervisningen utifrån elevens 

behov och olika förutsättningar. Det är lärarens uppdrag och självklarhet att stödja samtliga elever 

att uppnå målen, om det inte råder en god elev- och lärarrelation kan detta påverka elevens 

läroprocess och skolresultat. Det är av ytterst vikt att läraren är lyhörd och tar initiativ för att kunna 

skapa en bra relation mellan eleven och läraren. Detta överensstämmer väl med Sören Kirkegaards 

citat: 

 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först  

 finna henne där hon är och börja just där. […] För att hjälpa någon måste jag 

visserligen förstå mer än vad han gör men först och främst förstå det han förstår. […]   

 All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed 

 måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.   

 Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa (Olson, 2013) 
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1.1  Syfte och frågeställningar         

Syftet med studien är att undersöka möjliga påverkansfaktorer som finns gällande elevers 

matematiska skolresultat utifrån ett elev- och lärarperspektiv inom gymnasiet. Vidare är syftet att 

synliggöra elevens och lärarens uppfattning gällande elevers matematiska skolresultat. 

Frågeställningarna som är till grund för undersökningen och som utgår ifrån ett elev- och 

lärarperspektiv är följande: 

1. Vilka påverkansfaktorer har mest påverkan på elevers matematiska skolresultat enligt   

 elevens och lärarens erfarenheter? 

2. Vilken påverkan har läraren på elevens matematiska skolresultat? 

3. Vilken betydelse har föräldrars engagemang i elevens lärande och skolresultat? 
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2. Tidigare forskning 

Giota (2017) skriver att några av de viktigaste faktorerna är att elever får möjligheten att lyckas 

eftersom elevers skolprestationer påverkar deras självkänsla och självuppfattning. Det framkommer 

att lärare som har goda relationer med sina elever och skapar god lär- och arbetsmiljö har större 

samt lättare möjlighet att motivera sina elever. Ytterligare framhäver Giota (2017) att lärarens 

samtal med eleverna bidrar till att stärka elevens självkänsla och inre motivation. Motivationen som 

sådan är en bidragande faktor till bland annat elevens skolresultat, hur eleven ser på olika 

skoluppgifter och övningar. Detta stämmer väl överens med Lin-Siegler, Dweck och Cohen (2016) 

påstående, som nämner att elevens självbild, motivation och skolresultat har gemensamma faktorer. 

Elevens tillit och självbild till sin förmåga är starkt sammankopplat till motivationen medan elevens 

självuppfattning är mer kopplad till lärandesituationen.  

Dessa faktorer visade sig ha stor påverkan på elevens skolresultatet. En positiv självuppfattning 

medför att eleven vågar utföra olika uppgifter och utmana sig själv, oavsett uppgiftens karaktär och 

svårighetsgrad. Giota (2017) och Lin-Siegler et al. (2016) åsikter kan sammankopplas med 

varandra, då de påstår att det rådet ett samband mellan elevens självkänsla, självbild, motivation, att 

få lyckas och elevers skolresultat. De framhäver att god självbild bidrar till ökad motivation vilket 

medför att eleven vågar ta initiativ att utmana sig själv. Ytterligare skriver Lin-Siegler et al. (2016) 

att det råder flera bakomliggande faktorer till elevers matematiska skolresultat, några av dem är 

bland annat läraren, motivationen, hemmet, skolkvalitet och elevens kognitiva förmåga osv. Det 

framgick att lärarens undervisning har en viktig betydelse i eleven lärprocess och motivation. En 

lärare som har tydliga strukturer, instruktioner och god kommunikation med eleverna tenderade att 

höja elevernas motivation. Detta står i linje med von Otter (2014) åsikter, som hävdar att elevens 

motivation tenderar att öka när eleven upplever ett stöd från läraren samt stöd från föräldrar med 

höga förväntningar och engagemang på sina barn. 

Enligt Giota (2017) får elever en högre motivation och känner större uppskattning då en läraren inte 

bara kopplar eleven till ett skolperspektiv. Giota (2017) synliggör och förklarar att elevens 

självkänsla bygger på arbetsmiljön, omgivningen, elevernas bedömningen gällande olika situationer 

och bemötande i skolan har en viktig betydelse för eleven och dennes skolprestationer.  

Lärarens förväntningar, tydlighet, återkoppling, elevens motivation och attityd till skolan samt 

elevens inställning, tenderar att vara en hög påverkansfaktor på elevens skolprestationer.  
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Vidare nämner von Otter (2014) vikten av föräldraengagemang i elevens matematiska skolresultat. 

Det framkommer att föräldrars utbildningsnivå inte har någon direkt påverkan på barnets 

skolresultat, däremot är det själva inställningen och engagemanget som föräldrarna framför till 

barnets skolgång som är det viktiga. Von Otter (2014) antyder att föräldrar som är engagerade i 

barnets skolgång, som har en öppen och god inställning till skolan, hjälper barnet med läxor och 

olika förberedelser inför prov, visas ha god påverkan på elevens skolresultat. Relation mellan elev 

och föräldrar, föräldrars engagemang, föräldrars inställning och förväntningar på barnet, kan 

återspeglas i elevens skolresultat enligt von Otter (2014). 

Marsh (2012) antyder att lärarens engagemang i den faktiska undervisningen underlättar och bidrar 

till att skapa en relation samt förtroende för eleverna, eftersom eleverna ser en sammankoppling 

mellan lärarens engagemang och skolresultat. Ytterligare framkommer det att eleverna uppskattar 

lärarens variation av undervisning och lärarens uppvisade intresse gällande elevens inlärning. 

Eleverna finner en större självkänsla och säkerhet när de får beröm av läraren och upplever att 

läraren lyssnar, frågar hur det går utanför skolan och ger eleverna mycket stöd osv. Marsh (2012) 

anser att lärarna bör låta eleverna vara delaktiga samt utvärdera lärarens undervisning eftersom 

lärarens visade intresse och uppmärksamhet ger eleverna en möjlighet att ta ansvar och initiativ, 

vilket ökar elevens motivation. Marsh (2012) skriver att eleven finner en stor trygghet och arbetsro 

när läraren visar sitt engagemang och intresse i elevens utveckling. Eleverna upplever lärarens 

engagemang som en trygghet vilket leder till ökat förtroende och detta har höga effekter på 

elevernas matematiska skolresultat enligt (Marsh, 2012). 

Aspelin (2012) påstår att elevens skolresultat har vissa sammankopplingar till interaktionen mellan 

elev och lärare, lärarens engagemang och undervisning. Enligt Marsh (2012) och Aspelin (2012) har 

goda relationer mellan elev och elev samt elev och lärare haft positiva effekter på elevens lärande 

och skolresultat. Marsh (2012) liksom Aspelin (2012) påstår att läraren bör lägga stor vikt i den 

didaktiska planeringen och skapa goda relationer i undervisningen med eleverna, eftersom det har 

en positiv inverkan och hög effekt på elevernas resultat och inlärning. Det framkommer att lärarens 

visade intresse, goda elev- och lärarrelationer bidrog till att skapa en god självkänsla samt ett ökat 

intresse i skolämnet för eleverna. Ytterligare innebar det att elevens motivation ökade. Vidare 

framkom det att fokus ständigt ska vara på eleven, eleven ska få återkoppling samt att relationen 

mellan elev och lärare ska vara förtroendefulla.  
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Vilket innebär att läraren bör skapa goda relationer med eleverna både innanför och utanför skolan 

då detta har en viktig del i elevens utveckling, eftersom en god elev- och lärarrelation skapar en 

trygghet och ökat självförtroende hos eleven. Ytterligare skriver Aspelin (2012) att relationen 

mellan elev och lärare har en stor och avgörande roll för elevens matematiska skolresultat samt 

inlärning. 
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3. Metod 

Följande kapitel presenterar de metoder som tillämpats för att kunnat bearbeta och studera lämplig 

empiri till denna studie. I denna undersökning har en innehållsanalys genomförts, där fokus ligger 

på den kvalitativa delen. Den kvalitativa delen består av ett antal olika intervjuer med elever och  

lärare. Ytterligare beskrivs hur intervjuerna genomförts och utformats, hur undersökningens urval 

valts samt vilken forskningsetik en forskare bör ha i åtanke. 

3.1 Kvalitativa forskningsmetoder 

I denna undersökning tillämpas en kvalitativ forskningsmetod. Det innebär att försöka förstå 

respondentens perspektiv och undersöka mer på ”djupet” via olika intervjufrågor, även för att kunna 

beskriva varför, hur och vad som skett (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den kvalitativa metoden ger 

ett resultat i bland annat ord, andras upplevelser samt en djupare förståelse om exempelvis olika 

fenomen. Ytterligare innebär det att forskaren systematiskt undersöker insamlat material och skapar 

en helhet av en mängd material genom bearbetning (Fejes & Thornberg, 2015). Enligt Patel och 

Davidsson (1994) kan kvalitativa studier genomföras på flera olika sätt, det som kännetecknas är 

ambitionen att försöka förstå och analysera helheten.  

Syftet med den kvalitativa forskningsmetoden i denna undersökningen är för att förstå, förklara och 

tolka respondentens perspektiv mer på ”djupet”. Därav lämpar sig en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer i denna undersökning. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

forskaren har frågor att utgå ifrån och kan vara flexibel utifrån respondentens tankar och åsikter 

samt där intervjuaren kan ställa följdfrågor (Denscombe, 2014). Det sker nämligen en kombination 

av förutbestämda strukturella frågor samt öppna följdfrågor, vilket innebär att respondenten får 

diskutera och framföra sina tankar fritt.  

Den kvalitativa forskningsmetoden har valts för att bearbeta, tolka och undersöka det material och 

information som framkommer i undersökningen om elevers och lärares perspektiv gällande möjliga 

påverkansfaktorer inom matematikämnet för elevers skolresultat. För att få fram material till 

undersökningen har intervjuer från olika elever och lärare genomförts för att få en djupare förståelse 

för deras tankar och reflektioner kring möjliga påverkansfaktorer som kan påverka elevers 

matematiska skolresultat.  
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3.2 Innehållsanalys 

En innehållsanalys innebär att systematiskt analysera, bearbeta och tolka munliga- och skriftliga 

källor, texter samt teman (Bryman, 2008). Ytterligare innebär en innehållsanalys att dra slutsatser av 

det insamlade materialet och innehållet, det vill säga respondenternas svar i denna undersökning.  

Bryman (2008) nämner att det råder olika inriktningar inom en innehållsanalysen. Det finns två 

olika huvudinriktningar inom en innehållsanalys som antingen kan vara kvantitativ eller kvalitativ. 

En kvantitativ analys innebär att man undersöker ”hur många” eller ”hur ofta” genom att tillämpa 

exempelvis olika enkätundersökningar och frågeformulär (Lantz, 2011). En kvalitativ 

innehållsanalys tillämpas oftast för att förstå något fenomen eller perspektiv på ”djupet”, tolka 

texter av olika slag som bland annat bild, ljud eller text. Därav tillämpades den kvalitativa 

innehållsanalysen i denna studie, då undersökningen utgick från respondenternas tankar och åsikter. 

Denna metod lämpar sig i undersökningen samt effektiviserar arbetssättet, eftersom 

respondenternas intervjusvar bearbetades, tolkades och analyserades utifrån ett objektivt sätt. Vidare 

medförde den kvalitativa innehållsanalysen en möjlighet att förstå respondenternas tankar, åsikter 

och perspektiv mer på ”djupet”. Enligt Bryman (2011) inkluderas även kodning inom 

innehållsanalysen. Inom kodningen finns det två olika kategorier, det vill säga kodningsschema och 

kodningsinstruktion (Bryman, 2011). Kodningsinstruktion omfattar olika regler, det vill säga hur 

olika kategorier ska beskrivas och tolkas. Kodningsschema innebär dock att all data, nyckelord och 

stycken organiseras och kategoriseras (Bryman, 2011). Tillämpningen av kodning i denna 

undersökning utifrån innehållsanalysen innebar att respondenternas svar tolkades och analyserades 

för att sedan lyfta fram gemensamma faktorer och nyckelord ur det bearbetade materialet. 

3.3 Urval 

Elevers matematiska skolresultat och lärares påverkansfaktor på eleverna har ständigt varit en 

diskussion och ett viktigt ämne att prata om, därför har både elever och lärare från den utvalda 

gymnasieskolan fått valet att delta frivilligt. För att undersökningen inte skall bli för stor har en 

begränsning gjorts gällande frågeställningarna. I undersökningen används ett ändamålsenligt urval, 

för att kunna besvara frågorna enligt grunden av innehållsanalysen (Hartman, 2004). För att besvara  

frågeställningarna har intervjuer med elever och lärare genomförts, utifrån deras perspektiv och 

åsikter gällande möjliga påverkansfaktorer på elevers matematiska skolresultat. Därav har en 

kvalitativ innehållsanalys tillämpas i denna undersökning, med semistrukturerade frågor.  
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Studien grundas på en kvalitativ metod där intervjuerna sammanställts till textmaterial via ljudfil, 

som sedan analyserats, bearbetats och tolkats genom muntliga- och skriftliga källor. Deltagarna i 

denna undersökning kommer samtliga från en gymnasieskola i östra Norrbotten.  

Gymnasieskolan valdes ut via ett medvetet val, det vill säga med ett icke-sannolikhetsurval.  

Kontakten med gymnasieskolan skedde via skolledningen, som sedan hänvisade till lärare inom 

matematikämnet. Urvalsmetoden av deltagarna, det vill säga fyra elever och fyra lärare skedde via 

ett ”bekvämlighetsurval”. Eleverna som omfattades inom detta urval var studenter från gymnasiet, 

som studerande matematikkurserna 1a, 1b och 1c samt lärare som var matematiklärare för 

gymnasiet inom kurserna 1a, 1b och 1c. Denscombe (2014) beskriver denna urvalsmetod som ett 

urval vilket grundas på vad som är passande för forskaren samt vilka objekt som ligger närmast att 

välja. Fördelen med ”bekvämlighetsurvalet” enligt Denscombe (2014) är att den sker om forskaren 

har en begränsad tid samt kostnad, även för att det sker snabbt och enkelt. För att en 

könsdiskriminering inte ska råda i denna undersökning genomfördes intervjuerna med två pojkar 

och flickor samt två kvinnor och män.  

3.4 Semistrukturerad intervju 

Med intervjuer och samtal kan en relation med intervjupersonen skapas och på detta sätt kan 

respondents ansiktsuttryck, reaktioner och gester tolkas och sammanfattas i materialinsamlingen 

(Aspers, 2007). Studiens syfte och frågeställningar handlar om möjliga påverkansfaktorer gällande 

elevers matematiska skolresultat, utifrån ett elev- och lärarperspektiv. Då dessa frågor är relativt 

öppna (se bilaga 1 och 2) innebär det att strukturen på intervjuerna bör vara tydliga för att kunna 

hållas till ämnet. Dock bör intervjuerna inte vara för ”strikta” eftersom respondenten skall få 

möjlighet att framföra sina reflektioner och perspektiv. En semistrukturerad intervju innebär att 

frågorna är förutbestämda och att samtliga frågor presenteras på samma sätt och ordningsföljd till 

alla respondenter. Inom varje huvudfråga inkluderas olika delfrågor som ger en tydligare riktlinje 

gällande de diskuterade området. Ytterligare medför semistrukturerade intervjuer att respondenten 

får möjlighet att ge sina egna åsikter och perspektiv medan intervjuaren ställer olika följdfrågor 

under samtalen (Denscombe, 2014). Därav lämpar sig semistrukturerade intervjuer i denna studie, 

eftersom undersökningen utgår från elevernas samt lärarnas perspektiv. Den semistrukturerade 

intervjumetoden tillämpas i denna undersökning på sådant sätt att öppna huvudteman presenteras 

först, där respondenterna har möjlighet att uttrycka och framföra sina åsikter och perspektiv. Inom 

dessa huvudteman tillkommer även olika följdfrågor som respondenterna får presenterat under  
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intervjun. Dessa följdfrågor sammanvävs i samtalet på ett naturligt sätt, för att tydligare kunna 

besvara undersökningens syfte. Samtliga frågor i intervjun är förutbestämda och ställs i samma 

ordningsföljd till alla respondenter. Därav lämpar sig den semistrukturerade intervjumetoden. 

3.5 Intervjustruktur  

Det finns två olika intervjumallar, en för eleverna samt lärarna. Intervjumallarna är strukturerade 

och uppbyggda på liknade sätt för både eleverna och lärarna. Intervjustrukturen för respondenterna 

består av tre öppna huvudteman som uppföljs med olika delfrågor som syftar och skapades för att 

kunna besvara undersökningens frågeställningar. Samtliga huvudteman är relativt öppna och breda 

för att ge respondenterna utrymme till egna reflektioner och åsikter. Inom varje huvudtema ingår 

olika delfrågor för att tydligare besvara undersökningens syfte. Inom varje intervju diskuteras först 

huvudtemat uppföljt av delfrågorna tillhörande varje tema. Frågorna presenteras i samma 

ordningsföljd och struktur för varje enskild respondent.  

3.6 Genomförande av intervju med lärare och elev 

Efter att varje enskild lärare kontaktades, bestämdes vilken plats och tid de olika samtalen skulle 

genomföras. Intervjuerna med lärarna skedde på deras arbetsplats på gymnasieskolan, där läraren 

intervjuades enskilt. Intervjuerna med eleverna utfördes på deras gymnasieskola och genomfördes 

enskilt på deras lektionstid. Varje intervju började med att varje lärare samt elev fick frågan om de 

haft en bra dag, för att få samtalen att kännas mer avslappnat. Inför varje intervju informerades 

läraren och eleven om syftet med undersökningen samt att undersökningen var helt anonym. Vidare 

informerades respondenterna att deras deltagande var frivilligt. Ytterligare spelades intervjuerna in 

via ett mp3-format, vilket även förklarades för samtliga respondenterna. Respondenterna 

informerades även hur själva intervjun skulle genomfördas. Efter den initiala informationen, 

presenterades de olika teman för samtliga respondenter och att det inom varje tema finns olika 

delfrågor som är anpassade för att besvara syftet med undersökningen. Innebörden för olika centrala 

begrepp som respondenterna inte förstod eller var viktiga att belysa presenterades under intervjuns 

genomgång, såsom påverkansfaktor och effektstorlek. Intervjuerna genomfördes och ställdes i 

samma ordningsföljd efter de olika teman och delfrågor som utarbetats för både lärare (se bilaga 1) 

och elev (se bilaga 2). Det tog cirka 35-40 minuter per intervju, det uppstod inga vidare följdfrågor 

från respondenterna. Efter att intervjuerna hade genomförts tackades varje lärare och elev för deras 

tid och deltagande. 
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3.7 Forskningsetiska överväganden 

För att forskningen skall ha hög kvalité och utvecklas har vetenskapsrådet (2002) bidragit med 

forskning inom humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen och utformat olika forskningsetiska 

principer. Dessa principer fungerar som riktlinjer som bland annat forskaren kan vägledas samt 

förhålla sig till under sin undersökning. Av hänsyn till de elever och lärare inom gymnasiet som 

deltagit i undersökningen, är respondenterna konfidentiella och avpersonifierade med fingerat 

namn. Respondenterna fick muntlig information kring de fyra forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet 2002). De fyra forskningsetiska huvudkraven är följande: 

3.7.1 Informationskravet 

Informationskravet innebar att deltagarna informerades om att deras deltagande 

var frivilligt samt att de hade rätt att avbryta intervjun när de ville (Vetenskapsrådet, 2002). Jag 

presenterade mig och min undersökning samt vad deras eventuella medverkan skulle innebära. 

Berättade att det skulle ingå fyra elever från gymnasiet som studerar ämnet matematik samt fyra 

gymnasielärare med inriktning mot matematik. 

3.7.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebar att samtycke krävdes av dessa deltagare, eftersom innehållet kunde 

ses som etiskt känsligt (Vetenskapsrådet 2002). Ytterligare kan vårdnadshavarens samtycke krävas 

om deltagarna är under 15 år, i detta fall krävdes inte detta. Det är även viktigt att forskaren har ett 

eventuellt samtycke från lärare eller skolledare. Innan varje intervju upprepades informationen om 

de etiska principerna. Detta eftersom lärarna samt eleverna skulle veta vad som gällde och i vilken 

avsikt. 

3.7.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebar att namnen på de deltagande lärare och elever som deltagit i studien 

inte sparats. Intervjuerna spelades in på mp3-format. Originalintervjuerna kommer sedan att raderas 

efter att studien är färdiggjord. 

3.7.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebar att de inspelade intervjuerna enbart får tillämpas för studiens ändamål, det 

vill säga forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Det finns ingen avsikt att låta någon annan få  
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ta del av det inspelade intervjumaterialet som beskrivits under stycket gällande  

konfidentialitetskravet. Har beslutat att ljudfilerna med de intervjuade skall raderas efter 

undersökningen. 
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4. Teoretisk referensram 

Hattie (2009) har sammanställt mer än 800 metastudier gällande vilka påverkansfaktorer, det vill 

säga vilka faktorer som kan påverka elevers skolresultat. Hattie (2009) har analyserat olika faktorer 

och utifrån detta synliggjort en ”rangordningslista” på 138 olika påverkansfaktorer, som kan vara 

möjliga samband och faktorer till elevernas prestationer och skolresultat. Det framkommer att det 

finns sex olika kategorier, vilka är följande: hemmet, elev, skola, kurs- och läroplaner, undervisning 

och läraren. Under varje kategori inkluderas olika underkategorier, dessa underkategorier visar 

vilken standardavvikelse just denna kategori har, vilken ”rangordning” kategorin har bland de 138 

rankningarna samt vilka effekter de olika faktorerna har på elevernas skolgång. Det medför att det 

finns olika påverkansfaktorer som har större samt mindre effekt på eleverna. Enligt Hattie (2009) är 

begreppet påverkansfaktor olika faktorer som kan påverka elevernas skolresultat. Inom varje 

kategori som Hattie (2009) undersökt har olika effektstorlekar tillämpats, det vill säga att olika 

påverkansfaktorer har inneburit olika effekter på elevers skolresultat. Dessa effekter har förklarats 

med tre olika effektstorlekar, vilket innefattar en grad från hög-, måttliga- och försumbar (låg) 

effekt. Utifrån Hatties (2009) beskrivning innebär en hög effektstorlek att olika faktorer haft oerhört 

goda effekter på elevernas skolresultat och kunskapsutveckling. En påverkansfaktor som uppnår 

måttliga effekter på elevers skolresultat innebär att det skett en någorlunda positiv utveckling inom 

elevens lärande och resultat, medan låg effekt innebär att det inte haft något betydelse eller 

påverkan på elevernas inflytande gällande skolresultat samt kunskapsutveckling. 

Hemmet  

Den socioekonomiska statusen (föräldrars utbildningsnivå, inkomst och yrke), förväntningar, 

kunskaper och föräldrars engagemang visade sig ha hög effektstorlek. Clington, Hattie & Dixon 

(2007, refererad i Hattie, 2009) nämner att den socioekonomiska statusen uppfattades ha hög 

effektstorlek när skolan haft en rad olika utbildningsserier för att förbättra relationen mellan skolan 

och hemmet. Målsättningen med utbildningsserierna var att ha ett gemensamt skolspråk för 

eleverna. När det gäller påverkansfaktorn förväntningar anser Hong och Ho (2995, refererad i 

Hattie, 2009) att det finns en stark koppling mellan föräldrars förväntningar, kunskaper samt 

engagemang och elevers skolprestationer. Föräldrar med höga förväntningar och engagemang på 

barnets skolresultat innebar att eleven uppvisade högre förväntningar på sig själv och sin egen 

utbildning.  
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Påverkansfaktorn föräldraengagemang och deltagande i deras barns studier har en viktig 

påverkansfaktor i elevens resultat och skolgång. Rosenzweig (2000, refererad i Hattie, 2009) ser ett 

samband mellan föräldrars deltagande och elevers prestationer. När föräldrar samtalar med barnet 

om läxor, vilka framsteg som barnet gjort i skolan och hjälper med olika övningar osv, uppfattas det 

ha måttliga effekter på elevens skolresultat. Hong och Ho (2005, refererad i Hattie, 2009) menar 

dock att föräldrars engagemang kan innebära försumbara effekter, det vill säga låg påverkan. 

Föräldrar som utövar överdriven kontroll på barnet, som exempelvis tv-förbud och olika sorter av 

straff om barnet inte gör läxor, påvisas ha låga effekter på elevens matematiska skolresultat. 

Läraren  

Hattie (2009) nämner att påverkansfaktorer som bland annat lärarens förväntningar, elevrelation, 

tydlighet i undervisning, professionell utveckling och undervisningskvalité har höga effekter på 

elevers skolresultat. Rosenthal och Jacobsen (1968 refererad i Hattie, 2009) hävdar att lärarens 

förväntningar på en elev, kunde skapa höjda prestationer. Om läraren har höga förväntningar på 

eleven och dennes resultat, bör läraren ha goda relationer med eleverna. Cornelius-White (2007, 

refererad i Hattie, 2009) antyder att det är av stor vikt för läraren att skapa en god relation med 

eleven, eftersom lärarens förväntningar kan skapa negativa effekter om eleven inte känner ett 

förtroende för läraren. Fendick (1990, refererad i Hattie, 2009) nämner att tydligheten i 

undervisningen var en viktig påverkansfaktor för elevernas skolresultat, det framgick att läraren bör 

vara tydlig gällande förmedlingen av kunskap och vilka mål som ska uppnås inför varje lektion. 

Enligt (Timperly, Wilson, Barrar och Fung (2007, refererad i Hattie, 2009) visar det sig ha höga 

effekter på elevers matematiska struktur, kunskaper samt skrivande när läraren besitter goda 

ämneskunskaper, kan anpassa både lektionen och det behov eleverna efterfrågar. Ytterligare 

benämner Irving (2004, refererad i Hattie, 2009) att läraren bör låta eleverna ta initiativ och 

utvärdera lärarens lektion, upplägg, kvalitet osv. Detta ger en positiv effekt för både elevens 

självkänsla och lärarens professionella utveckling. Vidare menar Hattie (2009) att en god 

undervisningskvalité inkluderar bland annat lärarens höga förväntningar på eleven, lärarens 

uppmuntrande till studier och ”pushande” för att eleven skall uppnå de mål som krävs i 

matematiken. Dock framkom det att påverkansfaktorer med måttliga effekter var lärarens 

inställning, medan lärarens utbildning och ämneskunskaper innebar låg effektstorlek. 
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Kurs- och läroplan  

Hattie (2009) anser att det är positivt att det införs mer läs- och skriv uppgifter i matematiken, 

eftersom det visade sig att program som inkluderade upprepad läsning, visuell perception, ordförråd 

hade stor påverkansfaktor på elevernas skolresultat. Stahl och Fairbanks (1986, refererad i Hattie, 

2009) menar att övningar som innehåller upprepad läsning, ordförråd och ordförrådsutbildning har 

bidragit till ökad läsförståelse för eleverna inom ämnet matematik. Vidare menar Kavale och 

Forness (2000, refererad  i Hattie, 2009) att visuell perception, vilket innebär att eleven ska tolka 

och ordna bokstäver till olika mönster och samband uppvisats ha goda effekter för elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Sedan framkommer det att påverkansfaktorer som exempelvis 

ämnesintegrering och program för tvåspråkig undervisning uppvisats ha måttliga effekter på 

elevernas skolresultat. Program som inkluderar tvåspråkig utbildning, visar sig ha goda effekter på 

elevers hörförståelse, läs- och skrivkunskaper, provsituation osv. Vidare förklarar Hattie (2009) att 

påverkansfaktorer som uppvisat låg effektstorlek, har bland annat varit perception- och 

motorikprogram. Enligt Kavale och Mattson (1983, refererad i Hattie, 2009) har perception- och 

motorikprogram inte någon effekt på elevers skolresultat, snarare har det uppvisat en negativ effekt, 

eftersom elevens ”status” anses som låg i jämförelse med andra elever som inte arbetat med detta 

program. 

Undervisning  

Det framkommer att det finns flera olika påverkansfaktorer med höga effekter på elevers 

matematiska skolresultat inom undervisningskategorin. Påverkansfaktorer med höga effekter är 

bland annat den formativa bedömningen, tydliga strukturer och uppgifter, kommunikation, 

kamrathandledning, tydliga mål osv. Fuchs och Fuchs (1986, refererad i Hattie, 2009) nämner att 

den formativa bedömningen medförde hög effektstorlek på elevers skolresultat, eftersom elever 

upplevde att lärarens stöd och kommunikation samt uppföljning i deras utvecklingsprocess gav 

eleverna en trygghet. Den formativa bedömningen ökade även prestationerna för elever med olika 

typer av inlärningssvårigheter. Hattie (2009) hävdar att den formativa bedömningen är en snabb 

återkoppling, vilket uppvisats fungera bra hos eleverna. För att den formativa bedömningen ska 

fungera på ett effektivt sätt anser Crissman (2006, refererad i Hattie, 2009) att läraren bör tillämpa 

och konstruera tydliga uppgifter, för att eleverna lättare ska förstå uppgiften och dess innebörd, 

vilket påvisats vara en ”framgång” för eleven. Ytterligare en stor påverkansfaktor var 

kamrathandledningen.            
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Hartleys (1977, refererad i Hattie, 2009) benämner att kamrathandledningen haft en kraftfull effekt 

på elevers skolresultat. Påverkansfaktorer med måttliga effekter var bland annat undervisningen och 

effektiv handledning av läraren. Bangert-Drowns, Kulik och Kulik (1983, refererad i Hattie, 2009) 

påpekar att elever som erbjöds effektiv handledning och tid med lärare inför olika prov hade 

måttliga effekter på deras skolresultat, medan effektiv handledning med lärare under kortare tid 

innebar låg effekt. 

Elev  

Påverkansfaktorer som har hög effekt på elevernas skolresultat enligt Hattie (2009) är 

självuppfattning, elevernas motivation, attityd och inställning till ämnet matematik samt tidigare 

prestationer. Schuler, Funke och Baron-Boldt (1990, refererad i Hattie, 2009) nämner att den bästa 

och mest effektiva indikatorn för akademisk framgång, är elevernas tidigare prestationer. De elever 

som haft goda prestationer, uppvisade goda resultat och ambitioner i undervisningen, olika 

uppgifter och sin akademiska utbildning. Dock anser Multon, Brown & Lent (1991, refererad i 

Hattie, 2009) att självuppfattning är en viktig påverkansfaktor för elevernas skolresultat. Det 

framkom att självuppfattning har en stark koppling med tidigare prestationer och elevers 

matematiska skolresultat. Muller, Gulling och Bocci (1988, refererad i Hattie, 2009) hävdar att 

eleverna bör ha god självuppfattning för att kunna skatta sina egna prestationer, förmågor och 

kunskaper. Elevernas motivation ansågs vara en stor påverkansfaktor med hög effektstorlek. Hattie 

(2009) beskriver att elevernas motivation tenderar att öka om eleven får tydliga mål och syften att 

arbeta mot. Eleven bör vara delaktig, ta ansvar för sina studier och ha meningsfulla samt tydliga 

mål. Vidare framkommer det att elevens attityd till matematikämnet har måttliga effekter på elevens 

skolresultat. Ma och Kishor (1997, refererad i Hattie, 2009) förklarar att attityden inte har någon 

direkt koppling till elevernas skolresultat, då ämnet uppfattas som obligatoriskt. 

Skola  

Skolan har en hög påverkansfaktor på elevernas skolresultat. Det framkommer att ledarskap i 

klassrummet, snabbare studiegång, kamratpåverkan, lärarens auktoritet och skolans arbetsmiljö 

hade höga effekter (Hattie, 2009). Kulik och Kulik (2004, refererad i Hattie, 2009) förklarade att 

elever som haft snabbare studiegång, uppvisat ha höga ambitioner och mål i sina studier. Ytterligare 

har ledarskapet i klassrummet en hög effekt för elevernas skolresultat. Langer (1989, refererad i 

Hattie, 2009) hävdar att de lärare som haft auktoritet, disciplinära åtgärder, det vill säga haft  
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strategier och regler för exempelvis oförutsägbara händelser eller elever som betett sig olämpligt 

haft hög effektstorlek och påverkan på elevernas skolresultat. Cornelius-White (2007, refererad i 

Hattie, 2009) menar att relationen mellan elev och lärare underlättar och effektiviserar ledarskapet i 

klassrummet, eftersom elverna finner en trygghet. Vidare antyder Anderman & Anderman (1999, 

refererad i Hattie, 2009) att kamraterna, det vill säga kamratpåverkan har stor påverkan på elevernas 

skolresultat. Vänskap i klassrummet, kommunikation och stöd mellan eleverna kan öka elevens 

självförtroende och sedan stärka elevernas resultat och prestationer. 

Sammanfattningsvis visar Hatties (2009) undersökning att de påverkansfaktorer som blivit ”rankat” 

högst var bland annat självskattning, formativ bedömning, motivation, snabbare studiegång, 

lärarens tydlighet, återkoppling, ömsesidig undervisning, relationer och kamraterna. 

Elevens självskattning gällande exempelvis egna prestationer låg på första plats i denna 

”rangordning” enligt (Hattie, 2009). Ytterligare framkom det att lärarens formativa undervisning 

och snabbare studiegång hade oerhört hög effektstorlek och påverkansfaktor på elevers prestationer 

och skolresultat. Slutligen påvisade Hatties (2009) tolkningar utifrån de sammanställda 138 

faktorerna, att påverkansfaktorer såsom kategorierna: läraren, eleven, undervisningen, föräldrars 

engagemang och hemmet också hade hög effektstorlek och påverkan på elevernas matematiska 

skolresultat. 

För att svara på mina forskningsfrågor och undersökningens syfte, har jag använt en kvalitativ 

innehållsanalys. Krippendorff (2004) nämner att det finns tre olika traditionella grunder (metoder) 

inom innehållsanalysens metodik. Första grunden innebär att forskaren framhäver innehållet som 

finns i texten, utan egna tolkningar. Den andra grunden innebär att forskaren tar hänsyn till vad 

författaren syftar på, vad olika kategorier innebär, tar hänsyn till olika tolkningar osv. Den tredje 

och sista grunden innebär att forskaren gör egna tolkningar av innehållet i texten och använder det i 

undersökningen. Studien undersöker möjliga påverkansfaktorer till elevers matematiska 

skolresultat, utifrån ett elev- och lärarperspektiv. Därav har jag endast utgått från den första av de 

tre grunderna, för att framhäva textens innehåll, det vill säga Hatties (2009) teori och egna 

tolkningar utifrån de 800 metaanalyser som han sammanfattat. Dock är jag medveten att de andra 

två traditionella grunderna kunde ha tillämpats, då Hatties (2009) innehåll framhäver forskarens 

(mitt) syfte samt de relevanta kategorierna för denna undersökning (Krippendorff, 2004). 
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Ytterligare är jag medveten att innehållet i denna teori framhäver Hatties (2009) egna tolkningar. 

Därav bör man ha i åtanke att Hatties (2009) tolkningar kan vara påverkade av han själv samt 

subjektiva av andra aktörers perspektiv, miljön runt omkring osv. Dock anser jag att hans tolkningar 

i denna teori är ett pålitligt och tillförlitligt innehåll, då 800 olika metaanalyser sammanfattats 

utifrån andra forskares undersökningar och studier. Det finns möjligtvis andra tolkningar och teorier 

som kunde användas i undersökningen, dock ansåg jag att Hatties (2009) teori belyste breda 

områden rörande denna studie.  
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5. Resultat 

Följande kapitel presenterar de resultat som tillämpats via kvalitativa semistrukturerade intervjuer, 

utifrån ett elev- och lärarperspektiv gällande möjliga påverkansfaktorer för elevers matematiska 

skolresultat. 

5.1 Intervjuresultat av lärare 

När de fyra olika lärarna fick frågan gällande vilka påverkansfaktorer som har mest påverkan på 

elevernas skolresultat i ämnet matematik framkom det många möjliga påverkansfaktorer som kan 

bidra samt vara orsaken till elevers skolresultat i matematiken. Det framgick att motivation var en 

av de viktigaste faktorerna till att nå goda resultat. Nästintill samtliga lärare ansåg att motivationen 

hade mest betydelse för elevens matematiska resultat. Filip menar att olika påverkansfaktorer som 

läs- och skrivsvårigheter, motivation, dyskalkyli, logiskt tänkande och mående kan vara möjliga 

faktorer till elevers matematiska resultat. Filip uttrycker det på följande sätt: 

 Det finns många möjliga bakomliggande samband för elevens skolresultat och     
speciellt inom matematiken. Men jag tycker verkligen att pojkar och flickors motivation och  
attityd till ämnet matematik har en oerhört stor påverkan. Utan motivation och     
relativt god inställning, finner eleven ingen lust för att ta initiativ till ny      
utveckling. (Filip, 2019). 

Detta kan sammankopplas till Ylva och Anettes beskrivning som hävdar att motivationen oftast är 

en grundpelare till goda matematiska resultat. De menar att en god attityd och motivation till något, 

medför att eleven vågar ta initiativ, vågar misslyckas för att sedan lyckas, repeterar och övar olika 

moment samt frågar lärare om hjälp, vilket kan bidra till högre skolresultat. Ylva framför det på 

följande sätt: 

 Det finns givetvis olika typer av motivation, det finns en inre och yttre motivation. Det   
märks ganska snabbt vilken motivation och ambition en elev har. Utifrån min synpunkt   
och erfarenhet har motivationen och inställningen en oerhört stor påverkansfaktor på   
elevernas matematiska resultat. (Ylva, 2019). 

Dock upplevde Tony att den största bidragande faktorn som kan påverka elevernas resultat i 

matematiken är dem själva. Han menar att eleven har störst påverkan på sin egen utbildning, betyg 

och självdisciplin.  
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Elever som har en slags strävan efter egna mål, självdisciplin, lyhördhet och en nyfikenhet samt 

intresse oftast lyckas uppnå goda resultat. Tony hävdar att det är lärarens ansvar att vara elevens 

vägledare, som ser elevens behov och ger dem det stöd som krävs samt varierar undervisningen på 

ett nyanserat sätt. Dock anser han att det är eleven själv som styr över deras utbildning, mål och 

framtidsvision, vilket är en bidragande faktor till det matematiska resultatet. Ytterligare framför 

Tony att elevernas kamrater och föräldrars stöd i hemmet har en stor påverkan på elevens resultat, 

det vill säga hur engagerade och insatta föräldrar är i elevernas studier. Tony menar att elevens 

mående har en viktigt del i elevens skolresultat. Detta är något som ligger i linje med Filips tankar 

gällande måendet som en påverkansfaktor. Filip menar att dagens lärare och skolor ofta fokuserar 

på elevens inlärning eller lärarens undervisningar medan elevens mående och hälsa blir oviktigt. 

Filip nämner följande:  

 Jag har alltid tyckt att motivation och inställning för ämnet matematik varit det mest   
basala, men jag tycker att måendet är det allra viktigaste. Om en elev inte mår bra eller   
möjligtvis finner problem inom familjen, har motivation och inställningen ingen betydelse. 
Eftersom att det hänger ihop. (Filip, 2019). 

Både Filip och Tony hävdar att måendet har en stor påverkansfaktor på elevernas skolresultat, de 

menar att elevens resultat är en spegling på måendet. Ytterligare framkom det att möjliga 

påverkansfaktorer som bland annat mående, motivation och attityd kan medföra väldigt god 

påverkan på elevernas matematiska resultat. Om några av dessa påverkansfaktorer blir lidande, det 

vill säga att mående blir sämre för en elev, motivationen minskar eller att attityden till matematiken 

ändras till det negativa, kan det orsaka en negativ inverkan på elevens matematiska skolresultat 

enligt lärarna. Om eleven inte finner någon glädje, vilja eller motivation till matematiken kommer 

ämnet uppfattas som meningslöst. När samtliga lärare skulle rangordna vilken påverkansfaktor som 

hade störst del i elevens matematiska resultat, framkom det att motivationen var högst på listan. 

Samtliga lärare ansåg att motivationen hade allra störst påverkan på eleverna eftersom elevers 

motivation bidrar till en ny vilja att lyckas, ta initiativ för att nå högre mål samt skapar en god 

attityd till ämnet matematik. Attityd till ämnet matematik var en påverkansfaktor som lärarna ansåg 

ha näst störts effekt på elevers matematikresultat. Tony hävdade att: ”en vilja att lyckas, strävan att 

nå högre mål och god attityd till matematiken, läraren och kamraterna, oftast medför att eleverna 

når goda resultat. Oftast” (Tony, 2019). Tidigare prestationer ansågs ha hög påverkansfaktor, följt av 

självuppfattning som skattades relativt lågt bland lärarna.       
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Lärarna motiverade och förklarade att goda tidigare prestationer kan medföra att eleverna finner ett 

nytt självförtroende, vilja och energi att arbeta med nya moment och övningar, vilket möjligtvis 

leder till en positiv utvecklingsprocess. Dock ansåg de att självuppfattning kom längst ner på listan 

av samtliga påverkansfaktorer, gällande elevers matematiska resultat. Anette menar att elevernas 

självuppfattning gällande deras matematiska kunskaper och förmågor oftast är kopplat till måendet. 

Anette anser att självuppfattningen inte mäter eller baseras på kunskap, det är istället kopplat till 

elevens måendet. Detta kan sammankopplas med Filips förklaring som hävdar att stress och ångest 

kan medföra att eleven inte kan prestera lika bra eller helt enkelt uppfattar sig själv som ”dålig” i 

matematiken, vilket inte är fallet. Filip lyfter också fram elev- och lärarrelationen, det vill säga 

vikten med interaktioner och kontinuerliga samtal för att kunna ge eleven trygghet och arbetsro. 

Angående vilken påverkan lärarna har på elevernas matematiska skolresultat, ansåg samtliga lärare 

ha en stor påverkan. Tony förklarade att det är detaljerna som gör helheten, vilket han motiverade 

på följande vis: ”Genom att göra undervisningen roligare, mer varierande, kopplad till vardagen och 

inkludera samtliga elever, så medför det en enorm skillnad. Det är en av få detaljer som lärarna kan 

tillämpa för att påverka elevens matematiska resultat” (Tony, 2019). Tony menar att läraren skall var 

ärlig, rak och en vägledare för eleven. Han menar att varje lärare skall anpassa och stimulera 

elevens matematiska förmågor till att kunna ta initiativ och utmana eleven med olika övningar. 

Ytterligare menar han att eleven skall vara självständig och ta ansvar för sina studier medan läraren 

är en vägledare som lotsar eleven i sin utvecklingsprocess. Anette liksom Tony, framhäver också att 

varierad undervisning och tillämpningen av matematiska lekar och utmaningar medför en möjlig 

påverkan på eleverna och deras resultat. Anette lyfter även fram vikten med elev- och lärarrelation. 

Hon menar att elever vill visa upp sin förståelse och kunskap, därav är det oerhört viktigt att lärare 

har detta i åtanke och därför är kommunikationen en stor påverkansfaktor enligt henne. Detta kan 

anknytas med Filips reflektioner och åsikter, då han anser att lärarens förtroende för eleven har stor 

påverkan. Filip menar att lärarens förtroende och visade intresse för elevernas utveckling och 

process, medför att eleven får ny energi och en känsla av trygghet. Han menar att detta innebär ett 

ökat självförtroende hos eleven och dennes matematiska förmågor, vilket möjligen leder till en 

positiv utveckling inom elevens matematiska skolresultat. Ylva menar att lärarna är en stor 

bidragande faktor till elevens matematiska resultat samt elevens lärande. Ylva framhäver vikten 

gällande elevinflytande och elevdemokrati. Hon menar att eleverna skall få var med och bestämma  
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över deras undervisning, inlärning och struktur vilket hon uttrycker på detta sätt:  

 Jag som lärare har en stor del och påverkan gällande elevens matematiska resultat.    
Men alla elever lär sig olika, därför bör läraren lyssna på elevernas tankar     
och åsikter när det handlar om arbetsmetod och olika sätt att införskaffa kunskap. Vilket  

 brukar ge en effektiv påverkan. (Ylva, 2019). 

Ylva framför att hon ständigt tänker på hur hon talar med eleverna, vilka matematiska begrepp hon 

använder samt tillämpar på tavlan. Ytterligare beskriver samtliga lärare hur viktigt det är att tänka 

på ordvalen, hur man uppmuntrar, motiverar och engagerar eleverna samt vilka övningar man 

tillämpar i den faktiska undervisningen, gruppindelning osv. Vidare framkom de att lärarnas 

planering och påverkan är väldigt stor på eleverna, därav bör läraren ha i åtanke vilken makt och 

påverkansfaktor de har på elevers mående, studier och matematiska resultat i lektionsplaneringen. 

Ytterligare framkom det att olika arbetssätt kan tillföras för att göra matematiken roligare och 

påverka elevernas vilja, motivation, attityd och inställning vilken förhoppningsvis leder till 

förbättrade matematiska resultat. Lärarna förklarade att olika gruppindelningar kan skapas för att 

både lyfta och förbättra elevers motivation och kunskaper. Sedan kunde muntliga redovisningar och 

digitala hjälpmedel tillföra en annan attityd till matematiken. Lärarna förklarade att det finns en 

mängd olika arbetssätt att tillämpa för att öka elevernas motivation, påverka deras vilja samt 

inställning.  

Gällande rangordningen av olika påverkansfaktorer som lärarna har på elevens matematiska 

skolresultat ansåg de att lärarens tydlighet i undervisningen och förtroendefulla relationer med 

eleverna hade störst påverkan. Filip poängterade att elevers kunskaper inte endast finns i 

matematikboken, kunskapen kommer även från lärarens tydlighet i undervisningen vilket medför att 

eleverna får en trygghet och förståelse gällande olika delmoment. Ytterligare framför han att 

kunskapen också finns mellan elev- och lärarrelationen. Filip menar att elevens känsla och vetskap 

rörande lärarens visade intresse och vilja att förstå eleven, får eleven att finna en trygghet samt en 

viss arbetsro. Sedan skattade lärarna professionell utveckling, undervisningskvalitet och lärarens 

förväntningar som relativt höga påverkansfaktorer. Lärarna menar att en professionell utveckling 

krävs för att öka sin egna kunskapsbas, vetskapen gällande de brister som finns inom deras 

undervisning samt vilka möjliga utvecklingsformer som existerar och är värdiga att tillämpa.  
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Lärarna ansåg att undervisningskvalitén är en viktig påverkansfaktor till elevens matematiska 

resultat, på grund av att elevens tillit och studier bygger på lärarens planering, struktur, arbetssätt 

samt kvaliteten på den faktiska undervisningen. Dock framkom det att undervisningskvalitén hade 

minst påverkan utifrån samtliga faktorer från rangordningslistan. Tony antyder att 

undervisningskvaliteten kan vara oerhört bred och inkluderar många olika delar. Han nämner att 

undervisningskvalitén även beror på elev- och lärarkommunikation, vilka matematiska steg som 

utförs på tavlan samt vilket kollegialt lärande som finns. Vidare förklarar Tony att 

undervisningskvalitén har en stor del i elevernas resultat, därav bör kvaliteten vara hög eftersom de 

har en stor påverkan på eleverna och deras matematiska skolresultat. Ylva och Anette beskriver att 

lärarens förväntningar kan vara både en för- och nackdel. Lärarens förväntningar kan orsaka stress 

och nervositet hos eleven. Det kan även påverka eleven positivt och medföra en vilja att visa sina 

kvalitéer, kunskaper och sin förståelse för läraren, vilket ofta medför en god påverkan på elevens 

resultat oavsett ämne enligt Anette. Slutligen ansåg lärarna att, oavsett vilka typer av metoder, urval 

av stoff samt arbetssätt som läraren tillämpar, måste läraren vara ärlig och visa tydliga riktlinjer till 

eleven. Tony hävdar att: 

 
 Jag har arbetat inom gymnasiet med matematik i alla år, har insett att kommunikationen    
 med eleverna är det bästa och låta eleverna arbeta på ett sätt som är effektivt för dem.    
 Sen är det lärarens ansvar att vara tydlig och ärlig med eleverna       
 och deras inlärning. (Tony, 2019).  

Det framkom att tydlighet, struktur och goda arbetsmiljöer kommer från lärarens planering, där 

tankar gällande exempelvis lektionen och grupperade samarbeten mellan elever tillämpas.  

Ytterligare frågor som inkluderades under denna intervju var vilken betydelse föräldrars 

engagemang har i elevers skolresultat. Både Tony och Filip beskrev att föräldrars engagemang har 

en relativt stor betydelse och påverkan på elevens skolresultat och i synnerhet inom matematiken. 

De menar att föräldrars stöttning och engagemang kan medför att eleven får en annan trygghet, ökat 

självförtroende, bättre inställning samt attityd till matematiken. Tony förklarar vilken betydelse god 

attityd och engagemang från hemmet har. Han hävdar att elever som får stöd och läxhjälp från sina 

föräldrar, tenderar att ha goda matematiska resultat i jämförelse med elever som inte får det. 

Ytterligare nämner han vilken skillnad det är mellan elever med högutbildade föräldrar och elever 

med lågutbildade föräldrar.  
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Tony säger att: ”Jag tycker att det har en stor betydelse och hög påverkansfaktor när elever får stöd 

och engagemang från sina föräldrar. Jag ser ändå större skillnad mellan elevers resultat, när det 

gäller hög- och lågutbildade föräldrar” (Tony, 2019). Tony hävdar att elever med högutbildade 

föräldrar har större sannolikhet att nå högre matematiska resultat, eftersom föräldrar med lägre 

utbildning inte alltid har den kunskapen som krävs för att hjälpa sina barn. Han menar dock att det 

finns undantag, det vill säga att det finns elever som har föräldrar som är lågutbildade, ändock har 

eleverna höga resultat. Ylva nämner däremot att föräldrars utbildningsnivå inte har någon betydelse, 

dock anser hon att föräldrars stöd och engagemang har en oerhört hög påverkansfaktor och 

betydelse på elevens matematiska skolresultat. Trots att eleverna går på gymnasiet och skall ta 

större ansvar och initiativ för sina studier, anser Ylva att föräldrars inställning och engagemang, 

hjälp, stöd och vilja att se sitt barn lyckas alltid kommer gynna elevens skolresultat. Ytterligare 

menar hon att föräldrar som ”kontrollerar” sitt barn för mycket gällande studier, kan medföra att 

eleven löper större risk att misslyckas och hamna i stress, finna en press, prestationsångest samt 

nervositet. Därav menar Ylva att föräldrars engagemang är på både gott och ont. Anette antyder att 

föräldrars engagemang har en otroligt stor betydelse. Hon menar att elever som är motiverade, 

engagerade, har god inställning och tar ansvar för sina studier också har föräldrar som är 

engagerade i deras barns inlärning och utvecklingsprocess. Anette menar att det är viktigt att 

eleverna finner ett slags stöd och engagemang från föräldrarna, trots att de går på gymnasiet. Hon 

menar att eleverna fortfarande är barn och genom stöd av lärare, kamrater och speciellt föräldrar, 

växer de i sig själva och förhoppningsvis inom sina studier. Dock anser hon att hög- eller 

lågutbildade föräldrar inte har någon betydelse, bara eleverna får ett gott engagemang hemifrån 

eftersom huvudansvaret för kunskapen kommer och sker inom skolans värld enligt Anette. Hon 

säger att: ”Föräldrars utbildningsnivå har ingen betydelse, bara eleverna får stöd och engagemang 

från hemmet och sina föräldrar. Då växer eleverna i sig själva och sina studier. Men det är 

fortfarande lärarnas ansvar att hjälpa elever som fastnat i matematikböckerna” (Anette, 2019). 

5.2 Intervjuresultat av elever 

När det fyra olika eleverna fick frågan gällande vilka påverkansfaktorer som har mest påverkan på 

deras skolresultat i ämnet matematik beskrev nästintill samtliga elever att den påverkansfaktor som 

hade mest påverkan är läraren, eftersom att det är läraren som både ger och förklarar kunskapen.  

Ytterligare framkom det att arbetsmiljön hade en stor påverkansfaktor på eleverna och deras resultat 

eftersom en god arbetsmiljö bidrar med en trygghet för eleverna och ger en möjlighet att fokusera 

och verkligen förstå vad de arbetar med.                   23   



Anton menar att det är olika faktorer och delar som påverkar hans inlärning och skolresultat i 

matematiken. Anton antydde att det är motivationen som har mest samt störst påverkan på hans 

skolresultat, då motivationen, inställningen och viljan att studera på universitet är de faktorer som 

för honom framåt i kunskapsutvecklingen. Ytterligare framkommer det att hans studietid påverkar 

resultaten också, det vill säga hur mycket han pluggat, ifall det ”slarvats” med olika delmoment osv. 

Anton säger att: 

 Det är bara jag som kan styra över mina resultat och betyg, i detta fall matematiken.   
Självklart har läraren en liten del, men ingen annan än jag själv kan styra hur det går.    
Jag påverkar min motivation och vilja. (Anton, 2019). 

Både Elvira och Johannes hävdade att läraren hade mest påverkan på deras resultat. Elvira och 

Johannes reflektioner kan anknytas med varandra, då de anser att lärarens undervisning och 

arbetsmetod medför att de måste anpassa sig till lärarens sätt. Ytterligare framkom det att lärarens 

struktur och tydlighet i den faktiska undervisningen hade en viktig del. Enligt Elvira måste en lärare 

ha tydlig struktur och planering, visa att de bryr sig om elevens studier och mående, det vill säga 

både innanför och utanför skolan. Johannes anser däremot att hjälpsamma kamrater, god arbetsmiljö 

och arbetsro är en möjlig påverkansfaktor både för honom och andra elever. Johannes nämner en 

möjlig påverkansfaktor som hade kunnat påverka hans matematiska resultat ännu mer, vilket vore 

om skolan gav mer stöd efter lektionstid, det vill säga någon typ av ”mattehjälp”. Ytterligare 

förklarar han att hjälpsamma kamrater har stor påverkan på hans skolresultat, därav är samtal och 

diskussion en bidragande faktor. Sofia menar dock att hennes största påverkansfaktor och hjälp till 

hennes matematiska resultat kommer hemifrån. Den hjälp och stöd som ges av hennes föräldrar, 

kunde skolan inte tillföra enligt henne. Sofia menar att undervisningstimmarna inte räcker till, 

lärarens undervisning är inte anpassade för varje elev osv. Några möjliga påverkansfaktorer för att 

nå bra betyg enligt henne, är att studera med sina kamrater, tydlig struktur av läraren via exempelvis 

tavlan samt stöd hemifrån av sina syskon eller föräldrar. Vidare menar eleverna att tydlig struktur på 

tavlan, tydliga instruktioner av läraren, färdiga matematiska scheman, kamraterna, arbetsro samt 

övningar som eleverna skall arbeta med är några få påverkansfaktorer som skulle kunna förbättra 

deras matematiska skolresultat.  

När eleverna skulle rangordna vilka påverkansfaktorer som hade störst påverkan på dem och deras 

matematiska skolresultat, ansåg samtliga elever att motivationen hade allra störst påverkan.  
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Anton uttrycker det på följande sätt: 

 Det är jag som styr min motivation, ibland kan motivationen vara lägre och då kanske    
resultaten också blir det, även om man slarvat inom olika övningar. Därför kan man motivera sig 
själv och ha mål för att inte göra sådana misstag. Därför är motivationen så viktig. (Anton, 2019). 

              

Vidare framkom det att eleverna upplevde tidigare prestationer som en väldigt hög påverkansfaktor 

på deras resultat. Eleverna menade att tidigare prestationer kan medföra att de stannar i 

utvecklingen, eftersom de måste korrigera och repetera vissa delmoment medan goda tidigare 

prestationer medför ett nytt självförtroende. Det framkommer även att tidigare prestationer medför 

en viss stress. Där Elvira påstod att klasskamrater kan ha lyckats nå goda tidigare prestationer, 

medan hon inte lyckats. Därav skapar det en stress att kunna komma ikapp inom utvecklingen och 

vara på samma kunskapsnivå som dem. Ytterligare ansåg eleverna att självuppfattning hade en 

relativt stor påverkansfaktor medan attityden till ämnet hade minst påverkan. Johannes menade att 

självuppfattningen är viktigare än attityden. Han menar att självuppfattningen är verklighetsbaserad 

och ger en indikation på kunskapsnivån samt kunskapsutvecklingen, medan attityden inte har någon 

betydelse då resultaten kan vara höga oavsett attityd. Nästintill samtliga elever poängterade att 

attityden till ämnet var oviktigt. Eleverna förklarade att matematiken måste utföras oavsett attityd. 

Dock menar Anton att attityden har en väldigt stor påverkansfaktor. Han förklarade att attityd och 

motivation är stora påverkansfaktorer och en viktig del till att nå goda matematiska resultat.  

Frågan gällande vilka påverkansfaktorer som eleverna ansåg att läraren hade på deras matematiska 

resultat svarade samtliga elever relativt lika, förutom Sofia. Sofia hävdade att läraren har en relativt 

liten påverkansfaktor på hennes matematiska resultat, då majoriteten av hennes studiehjälp och 

uppnådda resultat kommer hemifrån samt via hennes samarbete med olika klasskamrater. Sofia 

förklarar att undervisningen har en liten påverkansfaktor för henne, då hon prioriterar att samtala 

med klasskamrater rörande olika matematiska övningar och diskutera med sina föräldrar. Ytterligare 

menar hon att läraren måste kommunicera med samtliga elever, visa intresse, se alla elever och 

anpassa undervisningen till varje elev eftersom eleverna inte lär sig på samma sätt. Sofia säger 

följande: ”Undervisningen hade varit en stor påverkanfaktor till mina matematiska resultat om det 

vore mer utmanande, anpassat för varje elev och hade tydliga instruktioner och strukturer på olika 

lösningar” (Sofia, 2019). Både Johannes och Elvira ansåg att läraren och undervisningen hade den 

största påverkansfaktorn på deras resultat.  
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Johannes förklarade att lärarens roll är en oerhört viktig påverkansfaktor för honom, eftersom 

läraren ansvarar för att han och andra elever skall uppnå sina mål. Han menar att det givetvis är upp 

till honom att studera, dock är det lärarens arbetssätt och upplägg som är det viktiga för eleven. 

Vidare hävdar Johannes att läraren ansvarar för alla elever, vilket medför att undervisningen skall 

inkludera samtliga individer. Därför blir undervisningen en stor och viktig påverkansfaktor för 

honom. Om lektionen inte håller en hög nivå eller kvalitet är det han och andra elever som drabbas, 

därför måste en undervisning ha god struktur, tydliga arbetsscheman som tillämpas inom 

undervisningen samt en slags auktoritet av läraren enligt Johannes. Elvira anser dock att hennes 

matematiska resultat är beroende av lärarens kvalitéer, hon uttrycker det på sådant sätt: ”Mina 

resultat och betyg är egentligen beroende av läraren, alltså, är läraren bra och hjälper mig på ett sätt 

så jag förstår kommer mina betyg vara bra. Är läraren dålig kommer antagligen mina resultat att 

vara det också” (Elvira, 2019). Elvira anser att läraren är den största och viktigaste 

påverkansfaktorn för henne, hon menar att läraren skall ha en god struktur i arbetet och 

undervisningen som medför att samtliga elever förstår och uppfattar vad som skall göras. Vidare 

förklarade hon att hennes lärare ofta kommunicerar, följer hennes och andra elevers 

utvecklingsprocess inom olika matematiska delmoment, vilket är en viktigt del enligt Elvira. 

Ytterligare beskriver hon att undervisningen är den största påverkansfaktorn som påverkar henne 

efter läraren, eftersom olika frågor, stöd, hjälp och samtal sker inom undervisningen. Hon menar att 

all kunskap och förståelse sker i undervisningen, det vill säga klassrummet. Undervisningen  

medför att hon både får samtala med läraren och klasskamrater om olika matematiska övningar, 

hinder som uppstår, får stöd med problemlösningsfrågor osv. Därav nämner Elvira att läraren och 

undervisningen har stora påverkansfaktorer i hennes matematiska skolresultat. Anton framhävde att 

läraren och undervisningen har en stor påverkan på elevers matematiska resultat, dock förklarade 

han att läraren och undervisningen hade en relativt liten påverkansfaktor för honom. Vilket han 

förklarade på detta sätt:  

 Såklart har läraren och undervisningen en viktig roll. Jag får ju hjälp av läraren     
 om jag frågar efter något, medan undervisningen är ett forum där diskussion     
 är tillåtet både med kamrater och lärare. Jag behöver däremot inte den      
 hjälpen, då jag är väldigt självständig. (Anton, 2019). 

Anton anser och uppfattar läraren som en guide där kunskap, förslag och idéer uppkommer, medan 

undervisningen är den plats som allt tillämpas och sker inom.       
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Vidare menar Anton att han inte behöver den sortens stöd eftersom hans arbete är oerhört 

självständigt. Han hävdade att hjälpmedel som Youtube, GeoGebra, Internet och andra forum har 

stor påverkan på honom, eftersom det hjälper honom att utvecklas inom matematiken på ett 

nyanserat sätt. Sedan framhäver Anton att undervisningen uppenbarligen har en inverkan och en 

relativt stor påverkansfaktor eftersom hans arbete och studier sker i undervisningssammanhang.  

När eleverna skulle rangordna vilka påverkansfaktorer som läraren hade på dem och deras 

matematiska resultat, påstod eleverna att lärarens tydlighet i undervisningen var den 

påverkansfaktor som hade störst effekt och påverkan på deras skolresultat. Sedan skattade eleverna 

att relationen mellan lärare och elev var oerhört viktigt. Johannes menar att lärarna bör visa att de 

bryr sig om eleverna, vill veta hur det går både innanför och utanför skola samt skapa ett starkt 

förtroende med varje enskild individ. Johannes påstår att detta förtroende ger honom en trygghet 

samt arbetsro utan stress eftersom att läraren förstår honom. Ytterligare medför detta att eleven vill 

visa sina kunskaper för läraren och få så goda resultat som möjligt. Johannes tankar gällande 

förtroende relationen mellan lärare och elev går att sammankoppla med Elviras beskrivning, som 

uttryckte det på följande sätt:  

  För att vara ärlig känner jag mig duktig när en lärare tror på mig, det betyder ju att jag har  
 gjort något bra. Lärarens förtroende får mig att vilja göra mer. Det är     
 även viktigt att eleven har ett slags förtroende för läraren, eftersom att     
 kunskapen kommer från just läraren. (Elvira, 2019). 

  

Vidare nämner Elvira att goda relationer mellan elev och lärare har stor påverkan och effekt på 

elevernas resultat, om det rådet brister i relationerna mellan eleven och läraren kan det ha effekter 

på elevens resultat. Därav måste båda parterna visa engagemang och intresse, för att relationen skall 

lyckas. Ytterligare framkom det att lärarens förväntningar och undervisningskvalitet hamnade på 

samma plats, eftersom lärarens förväntningar medför att eleven måste prestera, utvecklas inom olika 

matematiska området osv. Dock hävdar Sofia att lärarens förväntningar kan kopplas ihop med 

undervisningskvalitén, då en lärare som planerar undervisningen måste tillämpa ett varierande 

arbetssätt och tydliga strukturer för att eleverna skall förstå. Vidare antydde elverna att läraren inte 

kan ha höga förväntningar ifall kunskapen samt materialtet som framförs inte är av hög 

undervisningskvalitet. Slutligen ansåg eleverna att lärarens professionella utveckling hade lägst 

påverkansfaktor på dem och deras matematiska skolresultat.  
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Eleverna ansåg att läraren skall ha rättigheter att utvecklas inom deras yrke och profession. Dock 

menar Sofia att det inte hade något påverkan på hennes utbildning, då lärarens professionella 

utveckling endast har en påverkan på dem själv, eftersom läraren utvecklas och tillförs en större 

kunskapsbas. Vidare framkom det att eleverna inte såg kopplingen mellan lärarens professionella 

utveckling och deras matematiska resultat. Sofia hävdar att: ”Lärarens professionella utveckling 

påverkar inte mig, den ökar bara lärarens kompetens och gör läraren bättre på sin sak” (Sofia, 

2019). Eleverna förklarade att lärarens professionella utveckling var viktig, dock var det inget som 

påverkade deras och andra elevers matematiska resultat, därför ansåg eleverna att lärarens 

professionella utveckling hade låg påverkansfaktor på dem. 

Angående vilken betydelse föräldrars engagemang hade för deras och andra elevers matematiska 

skolresultat, hävdade Sofia att hennes föräldrars engagemang haft den allra största påverkansfaktorn 

för hennes utbildning, eftersom de ständigt hjälpt henne med läxor, repeterat inför prov, 

inlämningar, strukturerat hennes studier osv. Sofia förklarar att hennes föräldrar ”pushat”, gett 

henne det stöd och behov som krävs för att uppnå olika mål i hennes utbildning. Sofia anser att 

föräldrars engagemang kan ta på hennes krafter eftersom de ständigt vill att hon lyckas, vilket 

medför att hon måste ge ännu mer vilket skapar en slags stress för henne. Detta kan sammankopplas 

med Elviras tankar gällande föräldrars engagemang, eftersom stöd och hjälp ständigt kommit 

hemifrån. Elvira menar att hennes föräldrar alltid varit engagerade och stöttat henne i studierna och 

måendet. Hon poängterade att föräldrarnas engagemang haft en väldigt stor påverkansfaktor på 

hennes matematiska resultat. Dock anser hon att deras engagemang kan skapa en blandning av 

nervositet och stress och nämner följande: 

 Det är mina föräldrar som har hjälpt mig genom större delar av min utbildning och de är den största 
påverkansfaktorn till mina matematiska resultat, utan tvekan. Såklart kan deras engagemang även 
skapa stress och nervositet, mest för att jag inte vill göra dem besvikna, typ. (Elvira, 2019). 

Vidare antydde Elvira att hennes föräldrars stöd och engagemang har stor betydelse för henne och 

hävdar att andra föräldrars engagemang har stor betydelse för deras barn, då alla behöver stöd och 

”push” från sina nära och kära enligt henne. Dock anser hon att föräldrars engagemang kan gå över 

styr och skapa stress samt nervositet inför bland annat prov och andra examinationer. Vidare 

förklarar Johannes att föräldrars engagemang har en stor del i elevens lärande och matematiska 

skolresultat, då eleverna får hjälp och stöd utanför skolan också, vilket är viktigt enligt honom. 
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Ytterligare nämner Johannes att föräldrarnas engagemang inte haft någon påverkan för hans 

matematiska resultat, då föräldrarnas kunskap inte existerat. Vidare förklarar han att: ”Mina 

föräldrar vill hjälpa mig och frågar ständigt hur det går, men de har inte den kunskapen eller 

förståelsen att hjälpa mig som många andra föräldrar. Därför har mina föräldrars engagemang inte 

varit till någon påverkan för mina resultat” (Johannes, 2019). Johannes framhäver att skolan, 

undervisningen och lärarens roll varit de allra största påverkansfaktorerna för honom. Vidare 

poängterar Anton att föräldrars engagemang och hjälp är en bidragande faktor för att elever skall 

lyckas och uppnå goda matematiska skolresultat, dock har föräldrarnas engagemang inte haft någon 

betydelse för honom. Anton menar att han ansvarat för sina egna studier, planering och ständigt 

frågat läraren om han inte förstår något. Ytterligare tillägger han att olika hjälpmedel tillämpas, som 

exempelvis Youtube, ifall han behöver extra övningar eller förklaringar inom olika delmoment. 

Vidare förklarar han att föräldrarnas engagemang aldrig funnits eftersom de inte brytt sig särskilt 

mycket, därav har det inneburit ett ständigt ansvar, självdisciplin, vara målinriktad, ta initiativ och 

fråga lärare om hjälp osv. Dock framhäver han att föräldrars engagemang har stor påverkan på 

andra elevers matematiska resultat. Anton menar att majoriteten av hans kamrater har engagerade 

föräldrar samt att de får läxhjälp hemifrån, vilket han anser vara till stor fördel och nytta. Anton 

tillägger att föräldrars engagemang aldrig kan bli för mycket, då elever får stöd både utanför och 

innanför skolans undervisning. Vilket bara medför fördelar för eleven enligt Anton. 

             29 



6. Diskussion     

I följande kapitel diskuteras och sammankopplas den valda teorin, tidigare forskningen och det 

påvisade resultatet i undersökningen. Vidare framkommer bland annat olika för- och nackdelar med 

de metoder som tillämpats samt undersökningens validitet och reliabilitet. 

6.1 Metoddiskussion  

Studiens valda undersökningsmetod bestod utav en kvalitativ innehållsanalys med 

semistrukturerade uppgifter. Det finns både för- och nackdelar med tillämpningen av denna metod. 

Fördelen med den kvalitativa innehållsanalysen är att respondenterna (lärare och elev) får en 

möjlighet att beskriva hur, varför och vad de anser om varje fråga (se bilaga 1 och 2). Ytterligare 

fördelar med denna metod är nämligen att intervjuerna inkludera ett fåtal respondenter, vilket 

innebär att det finns tid för att noggrant låta deras tankar och åsikter framföras samt undersökas mer 

på ”djupet” (Alvesson & Sköldberg, 1994). Detta innebär att respondenterna får tala fritt medan 

samtalet flyter på naturligt. Utifrån den valda metoden transkriberades texten som sedan 

bearbetades och analyserades, utifrån ett kodningsschema. Där gemensamma faktorer och 

nyckelord lyftes fram inom intervjuresultaten, för att enklare kunna sammanväva olika kopplingar 

och påverkansfaktorer. Svårigheterna med denna metod kan vara att de presenterade frågorna i 

intervjuerna misstolkas av respondenterna (Larsen, 2007). Ytterligare svårigheter är nämligen att 

intervjuerna inte representerar majoriteten av eleverna och lärarna, då det endast ingår ett fåtal 

respondenter i undersökningen. Vidare finns det andra svårigheter med tillämpningen av kodning 

inom det bearbetade intervjumaterialet. Vilket innebär en svårighet att vara subjektiv och tolka 

intervjumaterialet på ett neutralt sätt, då olika gemensamma påverkansfaktorer skulle lyftas fram för 

elevens matematiska skolresultat. Därav kan möjliga tolkningar vara ”färgade” av mina åsikter och 

perspektiv. En tillämpning av en kvantitativ innehållsanalys hade inte varit optimalt, då den 

kvantitativa metoden undersöker ”hur mycket” eller ”hur många” samt hur något ser ut (Elofsson, 

2005). Vilket inte var undersökningens avsikt. Därav lämpar sig den kvalitativa innehållsanalysen 

med semistrukturerade intervjuer i denna undersökning, då syftet var att utgå från ett elev- och 

lärarperspektiv. Detta medförde att varje respondent fick liknande möjligheter att svara på samma 

frågor. Detta stärks av Kvale (1997) som antyder att ett fåtal personer, utifrån olika erfarenheter kan 

skapa en helhet åt forskaren för att finna förståelse för olika delar. Användandet av kodning när 

intervjuresultatet bearbetades, bidrog att finna olika mönster, nyckelord och gemensamma faktorer i 

materialet kopplat till syftet och forskningsfrågorna.  
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Att använda sig av ett kodningsschema och kodning krävs för att skapa en konsensus utifrån 

intervjuresultatet med elev och lärare. Inom den kvalitativa innehållsanalysen ingick också 

semistrukturerade intervjuer vilket medför att respondenterna presenteras olika huvudteman, 

uppföljt av delfrågor för att tydligare kunna besvara syftet och undersökningens forskningsfrågor. 

Fördelen med denna metod är att alla huvudteman och delfrågor presenteras och ställs på exakt 

samma sätt och ordningsföljd. Varje huvudtema tillåter respondenterna att tala fritt om deras åsikter 

och perspektiv medan följdfrågorna avgränsar samtalet, för att tydligare besvara de olika 

frågeställningarna. Svårigheten med de semistrukturerade intervjuerna är att frågorna presenteras på 

exakt samma sätt och ordningsföljd vilket kan uppfattas som att forskaren (jag), styr samtalen mot 

undersökningens mål. Ytterligare svårigheter som kan uppstå är nämligen när forskaren ska 

bearbeta all information och skapa en helhetsbild av respondenternas svar, då det kan råda spridda 

åsikter. Dock medför den semistrukturerade intervjumetoden att varje respondent får möjligheten att 

framföra sina åsikter och tankar på liknande villkor. Att tillämpa andra intervjumetoder såsom 

ostrukturerade intervjuer vore inte optimalt i detta fall, då samtalen hade styrts av respondenten, 

vilket hade medfört att samtalen inte avgränsats till undersökningens frågeställningar. Det är av stor 

vikt att respondenterna får framföra sina perspektiv och tankar inom undersökningens ramar, vilket 

inte hade fungerat med exempelvis ostrukturerade intervjufrågor, då samtalen möjligtvis kunnat 

leda till andra diskussionsområden. Därav lämpar sig den semistrukturerade intervjumetoden för att 

framföra elevernas och lärarnas perspektiv utifrån undersökningens ramar.  

Vidare valdes varje respondent ut via ett ”bekvämlighetsurval”, då elevernas kunskapsnivåer, status 

eller språkkunskaper inte hade någon betydelse för de matematikklasser som besöktes. Ytterligare 

valdes matematiklärarna ut via ett ”bekvämlighetsurval” för att deras erfarenhet, status eller ålder 

inte hade någon som helst betydelse för undersökningens syfte. Möjligtvis hade intervjuresultaten 

kunnat se lite annorlunda ut om andra elever eller lärare deltagit i undersökningen, då det medför att 

andra upplevelser, erfarenheter och åsikter tillämpas. Det kan också innebära att andra 

gemensamma faktorer och möjliga ordval skulle framkomma. 

6.1.1 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet innebär enligt Lantz (2011) att forskaren avser att mäta det som är avsikten att 

mätas. För att undersökningen ska uppnå hög validitet ska mätningarna ge svar på det som var 

syftet att undersöka (Denk, 2002). Denna undersökning består utav en kvalitativ innehållsanalys  
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med semistrukturerade intervjufrågor som berör studiens syfte och frågeställningar. Det går att göra 

den bedömningen att validiteten i denna undersökning är tillförlitlig då syftet och frågeställningarna 

är besvarade. Det innebär att frågorna har varit tydliga och väl avgränsade till syftet och 

frågeställningarna, utifrån de huvudteman och delfrågor som tillämpats (se bilaga 1 och 2). En 

kvantitativ enkätundersökning i denna studie vore inte optimalt eftersom den kvantitativa 

enkätundersökningen inte tillåter att förstå respondenternas tankar och perspektiv på ”djupet", vilket 

var syftet med undersökningen (Backman, 2008). Därmed skulle validiteten inte varit lika hög. 

Reliabilitet ska beskriva hur tillförlitlig en undersökning är. Har det som varit syfte att mätas gjorts 

på ett tillförlitligt sätt (Ejvegård, 2009). Vidare används reliabilitet för att mäta, resonera, tolka och 

redogöra det som var syftet att mätas (Bergström & Boréus, 2012). Denna undersökning har en 

relativt hög reliabilitet, dock inkluderar intervjuerna ett fåtal personer vilket innebär att de inte 

representerar en hel population, vilket givetvis kan påverka reliabiliteten. Om urvalet hade varit 

annorlunda, det vill säga om andra respondenter deltagit eller om urvalet hade inkluderat en större 

grupp respondenter skulle det möjligtvis medföra att andra erfarenheter, perspektiv och åsikter 

framförts i intervjuerna. Därmed skulle det möjligen funnits andra gemensamma påverkansfaktorer 

och åsikter.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det finns ett flertal olika faktorer som kan ha påverka elevernas skolresultat i 

ämnet matematik. Det framkom att motivation var en av de viktigaste påverkansfaktorerna gällande 

elevers skolresultat eftersom motivationen påverkar elevens vilja och initiativ för att kunna 

utvecklas inom matematiken. Elever och lärare hade gemensamma åsikter gällande vilka 

påverkansfaktorer som påverkade elevens skolresultat mest utöver motivationen. Resultatet visade 

att de påverkansfaktorer som lyftes fram som gemensamma faktorer var lärarens roll, 

undervisningen, elev- och lärarrelationen och elevens mående. Respondenterna (elev och lärare) 

ansåg bland annat att elevens tidigare prestationer, attityd till ämnet, elevens självuppfattning och 

föräldrars engagemang hade hög effektstorlek på eleverna. Vidare visade resultatet att lärarna ansåg 

att exempelvis elever med diagnoser, elevens kamrater och tidigare prestationer kan ha påverkan på 

elevens skolresultat. Eleverna antydde att läraren hade den största påverkan på deras skolresultat 

eftersom läraren har i uppdrag att förmedla ut kunskapen.  
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Vidare visade resultatet att eleverna ansåg att lärarens förväntningar, elevens självkänsla och 

självuppfattning var några viktiga påverkansfaktorer för deras (elevernas) matematiska resultat. 

Utöver de nämnda faktorerna ansåg eleverna att arbetsmiljön och undervisningen hade hög 

påverkansfaktor för deras matematiska skolresultat. Vidare framgick det att lärarna ständigt 

baserade sina svar och åsikter utifrån elevens behov och perspektiv, det vill säga lärarna hade ett 

”elevfokus”. 

Gällande vilken påverkan läraren har på elevens matematiska skolresultat ansåg respondenterna 

(elev och lärare) att tydlighet i undervisningen och förtroendefulla relationer var av hög prioritet. 

Därefter hade lärarna och elevernas en varierande syn. Lärarna ansåg att deras professionella 

utveckling och förväntningar på eleverna hade höga påverkansfaktorer på elevernas skolresultat. 

Samtidigt framhäver lärarna att deras förväntningar på eleven kan skapa både en positiv och negativ 

inverkan. Eleverna kan uppfatta lärarens förväntningar som motiverande och medföra ett ökat 

självförtroende medan den negativa inverkan kan orsaka stress, press och nervositet hos eleven. 

Vidare ansåg lärarna att undervisningskvalitén hade minst påverkan på elevens matematiska 

skolresultat. Resultatet visade att lärarnas intresse för elevens utveckling, förståelse, förtroende samt 

elevens mående, var viktiga faktorer för eleverna. Eleverna poängterade att lärarens professionella 

utveckling inte hade någon påverkan på deras matematiska skolresultat. Eleverna antydde att 

lärarens professionella utveckling endast gynnade läraren och såg därmed ingen koppling samt 

påverkan mellan lärarens professionella utveckling och deras (elevens) skolresultat. Vidare visade 

resultatet att elverna och lärarna uppfattade elev- och lärarrelationen som en stor påverkanskfaktor 

på elevens matematiska resultat, då det skapade en god arbetsmiljö och trygghet för eleven. 

Resultatet visade att föräldrars engagemang hade stor betydelse i elevens lärande och skolresultat.  

Både lärare och elev upplevde en stark koppling mellan föräldrars engagemang och elevens 

skolresultat. Vidare framkom det olika åsikter från lärarna gällande vilken påverkan föräldrars 

utbildning har på eleven. Några av lärarna antydde att elever med lågutbildade föräldrar inte kunde 

tillföra samma stöd som högutbildade föräldrar eftersom de hade bristande kunskaper och 

förståelse. Dock anser lärarna att det finns undantag, då elever med lågutbildade föräldrar uppnår 

höga resultat och visar stor kunskap. Ytterligare poängterade lärarna att föräldrars utbildningsnivå 

inte hade någon betydelse på elevernas skolresultat.  
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Föräldrarnas stöd, engagemang och ”pushande” på eleverna visade sig ha hög påverkansfaktor och 

stor betydelsen på elevernas matematiska skolresultat. Föräldrarnas engagemang innebär att eleven 

finner en trygghet, ökat självförtroende och attityd till matematiken. Vidare visade resultatet att det 

råder skillnad mellan föräldrars stöttning och kontroll. Lärarna antydde att föräldrar som gav stöd 

och engagerade sig i elevens studier, bidrog till en positiv effekt på elevens skolresultat i jämförelse 

med de föräldrar som ”kontrollerade” över sitt barns studier. Vid tillfällen där föräldrarna 

”kontrollerade” sina barn, upplevde eleverna någon form av stress och prestationsångest. Resultatet 

visade att eleverna som ansåg att föräldraengagemang hade stor påverkan på deras matematiska 

skolresultat, upplevde att de fått hjälp med läxor, studieteknik och stöttning från sina föräldrar. 

Elever som ansåg att föräldraengagemanget inte medfört något och hävdade att det inte hade någon 

betydelse, upplevde att föräldrarnas engagemang tog på krafterna, skapade en press samt stress att 

uppnå alla mål. Det råder blandade känslor gällande betydelsen av föräldrars stöd och engagemang. 

Resultatet visade att elever och lärare hade gemensam syn gällande vilka påverkansfaktorer som har 

betydelse och kan påverka elevernas matematiska skolresultat. Det framkom att det är 

påverkansfaktorer som motivation, mående, elevens attityd och tidigare prestationer som hade mest 

påverkan på eleven. Lärarna upplevde att diagnos, eleverna själva, elevens kamrater och föräldrars 

engagemang var viktiga påverkansfaktorer för eleven medan eleverna ansåg att läraren var den 

viktigaste påverkansfaktorn för dem. Vidare antydde elverna att arbetsmiljö, undervisningen, 

föräldrar engagemang och kamrater också var viktiga påverkansfaktorer. 

Hattie (2009), Giota (2017), von Otter (2014) och Lin-Siegler et al. (2016) påstår bland annat att 

elevens motivation, lärarens förväntningar, elev- och lärarrelation, arbetsmiljö, undervisning och 

elevens självförtroende är några påverkansfaktorer med höga effekter på elevens matematiska 

skolresultat. Detta kan sammankopplas till det påvisade resultat i denna undersökning, där lärarna 

antyder att motivationen och elev- och lärarrelationen var stora påverkansfaktorer för elevens 

matematiska skolresultat. Vidare menar Giota (2017) och von Otter (2014) att elevens självbild, 

motivation och det stöd eleven får av läraren är viktiga faktorer för elevens skolresultat. Ytterligare 

framhävs det att goda relationer med bland annat elev och lärare bidrar till god arbetsmiljö samt 

ökar elevens motivation. Detta står i linje med Hatties (2009) teori som menar att relationen mellan 

elev och lärare är en oerhört viktig påverkansfaktor som kan påverka elevernas skolresultat. Giota 

(2017) och von Otter (2014) antyder också att samtal och stöd av läraren och föräldrarna är 
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ytterligare faktorer som stärker elevens självuppfattning och motivation. Enligt Giota (2017) bör det 

vara en balans mellan eleven och lärarens målsättning, det vill säga att läraren bör ta hänsyn till 

elevens skolsituation samt elevens livssituation. Detta ligger i linje med det framkomna resultatet i 

undersökningen och Hattie (2009), Giota (2017), von Otter (2014) och Lin-Siegler et al. (2016) 

åsikter som påvisar att elev, skola och hem är påverkansfaktorer med hög effekt på elevers 

matematiska skolresultat.  

I resultatet framkom det att elev- och lärarrelationen, motivation samt lärarens tydlighet i 

undervisningen hade oerhört hög påverkansfaktor och effekt på eleverna. Detta kan anknytas till 

Hattie (2009), Giota (2017), Aspelin (2012), Marsh (2012), von Otter (2014) och Lin-Siegler et al. 

(2016) påstående, som antyder att elevens skolresultat bland annat beror på lärarens bemötande och 

förväntningar, undervisningskvalitet samt lärarens engagemang. Aspelin (2012) antyder att elev- 

och lärarrelationer samt relationerna mellan elev och elev ska vara förtroendefulla. Vilket stämmer 

väl överens med Marsh (2012) som förklarar att det är av stor vikt att läraren uppvisar ett genuint 

intresse för elevens inlärning och utveckling, eftersom lärarens förväntningar och engagemang 

tenderar ha samband med elevens matematiska skolresultat. Vidare uppskattar eleverna att läraren är 

uppriktig och uppmärksammar deras framsteg och utvecklingsprocess. Läraren har ett enormt 

ansvar, därför bör läraren ge eleven möjlighet samt delaktighet att aktivt kunna utvärdera lärarens 

undervisning eftersom det har en hög påverkansfaktor på eleverna (Hattie, 2009). Det som framkom 

i Hatties (2009) undersökning rörande kategorin hemmet, visade att påverkansfaktorer såsom 

föräldrars förväntningar, utbildning och engagemang hade höga effekter. Det framgick att föräldrar 

som hade höga förväntningar och engagemang på sina barn och deras skolresultat, medförde att 

eleverna i sin tur hade höga förväntningar på sina egna prestationer och studier. Hattie (2009) och 

von Otter (2014) antyder att föräldrars stöd är en positiv påverkansfaktor och har stor betydelse för 

elevens lärande och skolresultat. Dock påvisades olika åsikter och tankar gällande föräldrars 

utbildningsnivå, då von Otter (2014) påstår att föräldrars engagemang är oerhört viktigt oavsett 

utbildningsnivå, eftersom det är föräldrarnas inställning, attityd och engagemang som har de höga 

effekterna på elevens skolresultat. Han menar att föräldrars engagemang medför positiva effekter 

för elevernas skolresultat, oavsett utbildningsnivå. I jämförelse med von Otter (2014) menar Hattie 

(2009) att föräldrars utbildningsnivå har stor betydelse på elevernas skolresultat. Hattie (2009) 

poängterar att det råder samband mellan föräldrars utbildningsnivå och elevernas skolresultat 

eftersom föräldrar med hög utbildning troligtvis har bredare kunskapsbas. 
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Detta går att anknyta till resultatet i denna undersökning där fåtalet lärare och elever förklarade att 

elever med högutbildade föräldrar har större fördelar i jämförelse med elever som har lågutbildade 

föräldrar, eftersom högutbildade föräldrar kan ge mer stöd till sina barn då de besitter en större 

förståelse.  

Den slutsats som går att tolka i resultatet gällande vilka påverkansfaktorer som respondenterna 

ansåg påverka elevers matematiska skolresultat mest, var att det rådde olika möjliga faktorer som 

kan påverka eleverna. Resultatet visade att de påverkansfaktorer som framkom och skattades som 

högst var motivation, lärarens roll, undervisning, elev- och lärarrelationen samt elevens mående. 

Detta kan sammankopplas till de påverkansfaktorer som Hattie (2009), von Otter (2014), Giota 

(2017) och Lin-Siegler et al. (2016) nämner ha höga effekter på elevernas skolresultat. I resultatet 

framkom det att motivationen var en av de gemensamma faktorer som lyftes fram allra mest bland 

lärarna samt eleverna. Det som tenderade ha starkast koppling till ökad motivation var sambandet 

mellan god arbetsmiljö, lärarrelationen, lärarens förväntningar och föräldrarnas engagemang. 

Lärarens uppgift är att förmedla kunskapen samt anpassa undervisningen efter varje enskild elev. 

För att kunna anpassa undervisningen utifrån eleverna, bör läraren skapa bra relationer och 

kommunicera med eleverna för att ge eleverna det stöd och förutsättningar som behövs. Detta 

arbetssätt medför att eleverna får ett ökat självförtroende och motivation, eftersom de känner en 

känsla av trygghet med läraren och arbetsmiljön. Detta ligger i linje med Aspelin (2012) som 

poängterar att god elev- och lärarrelation medför att eleven får en ökad självkänsla och trygghet, 

vilket har en hög effektstorlek på elevernas matematiska skolresultat. Vidare bör läraren vara 

medvetna om det olika påverkansfaktorer som råder eftersom elevernas skolresultat omfattar mer än 

deras ämneskunskaper. Det framkommer att en lärare bör arbeta med elevens självuppfattning, 

självkänsla och inre motivation eftersom det har väldigt starka kopplingar till elevens skolresultat. 

Det påvisades i resultatet att elevens mående kan sammankopplas med skolresultaten. Därav är det 

oerhört viktigt att ha goda elev- och lärarrelationer, för att kunna samtala och se hur eleven mår 

(Mars, 2012). Elevens mående är varierande och påverkar därmed deras resultat, därav är det av 

ytterst vikt att läraren särskiljer mellan mående och kunskap eftersom elevens mående påverkar 

dennes prestationer, både i positiv och negativ bemärkelse. Ytterligare visade resultatet att 

respondenterna (elev och lärare) nämnde några gemensamma faktorer som de ansåg påverka 

elevernas skolresultat som mest, dock gick det att tolka och göra olika urskiljningar mellan deras 

svar.  
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Det framgick att lärarna ständigt baserade sina svar och åsikter utifrån elevens behov och 

perspektiv, det vill säga lärarna hade ett ”elevfokus” medan eleverna grundade sina tankar och 

åsikter utifrån dem själva. Det tolkningar som kan göras är nämligen att eleverna endast fokuserar 

på andra aktörer och faktorer, såsom skola och lärare som kunde påverka deras (elevens) 

skolresultat. Giota (2017) åsikter stärker detta som förklarar att det bör vara en balans mellan 

lärarens och elevens målsättningar. Det antyder och innebär att skolan, i synnerhet lärarna, bör ha en 

bred kunskap och förståelse gällande de olika påverkansfaktorerna som kan ha inverkan på eleven 

och dennes skolresultat. Därav är det av stor vikt för läraren att ha goda relationer med eleverna, för 

att kunna förstå vad som har stor effekt och påverkan på elevernas skolresultat. Vilket även 

framhävs av respondenterna i resultat och Aspelin (2012) som framhäver att trygga relationer och 

kommunikationer är viktiga påverkansfaktorer. 

Vidare framkom det andra mönster i resultatet gällande lärarens påverkan på elevens matematiska 

skolresultat. Resultatet visade att de gemensamma faktorerna som respondenterna framhävde var 

varierande undervisning, motivationen, elev- och lärarrelationen, lärarens förväntningar och 

bemötande. Tydligheten i undervisningen och förtroendefulla relationer ansågs vara viktiga faktorer. 

Lärarna antydde att deras professionella utveckling var en väldigt viktigt faktor för att kunna 

påverka elevens skolresultat. De ansåg att deras utveckling tillförde bredare kunskapsbas för att 

kunna variera undervisningen samt stimulera och ge eleverna det stöd och behov som krävs. De 

som kunde tolkas i resultatet utifrån lärarnas åsikter, var att lärarna framhävde deras professionella 

utveckling, vilket är väldigt naturligt då undervisningen är lärarens uppdrag. Lärarens uppgift är att 

förmedla kunskap, därför bör läraren också tillföra en undervisning med god kvalité vilket medför 

att de måste kunna utvecklas inom deras profession. Den professionella utveckling för läraren 

medför en bredare kunskapsbas gällande vilka metoder som kan tillämpas gällande 

undervisningsvariationen samt bemötande av elever med olika diagnoser osv. Lärarens 

professionella utveckling bidrar med en utveckling inom lärarprofessionen, vidare ökar det lärarens 

perspektiv och medvetenhet gällande olika påverkansfaktorer och tillämpningssätt för elever med 

bland annat olika diagnoser och förutsättningar (Hattie, 2009). Eleverna menade att lärarens 

förväntningar kunde tillföra ett ökat självförtroende och motivation, eftersom eleverna inte ville 

misslyckas och göra läraren besviken. Det kan tolkas att läraren vill ge bra undervisning och kvalité 

till eleverna medan eleverna applicerar mer fokus på att bygga goda relationer med läraren.  
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Både lärarnas och elevernas prioriteringar är av stor vikt. En lärare bör tänka på undervisningens 

struktur, tydlighet, kvalité och framförande men samtidigt kan undervisningen medföra försumbara 

effekter om det saknas förtroende och goda relationer med eleverna. Detta ligger i linje med Aspelin 

(2012) och Lin-Siegler et al. (2016) som påstår att lärarens förtroende och goda relationer med 

eleverna har en stor påverkansfaktor på elevernas skolresultat. Det råder tämligen olika perspektiv 

gällande respondenternas åsikter, dock är det viktigt att ta hänsyn till samtliga åsikter eftersom det 

är detaljerna som gör helheten. Det måste finnas en balans mellan läraren och eleven för att 

undervisningen ska ge effekt och för att eleverna ska ges det stöd och behov som krävs. Ytterligare 

en aspekt som bör tas i åtanke är nämligen att elever och lärare har olika erfarenheter och deras 

behov är olika på grund av den fas individen befinner sig i livet. Det är väldigt viktigt att läraren 

förstår och utgår ifrån elevens perspektiv eftersom elevens behov och olika förutsättningar är det 

viktigaste i skolans värld. Lärarna bör även inse att det finns olika faktorer som kan påverka elevens 

matematiska skolresultat samt att elever kan påverkas av olika faktorer. När eleverna framförde sina 

tankar förklarade de vad andra aktörer och faktorer kan bidra med för att påverka deras skolresultat. 

Därför bör läraren kunna kommunicera och hjälpa samt stimulera eleven till intiativ av eget ansvar, 

utvärdera sina prestationer och studier (Hattie, 2009). Detta kan medföra att elevens tankar 

utvidgas, vilket innebär att eleven får större förståelse och perspektiv för sina studier samt vilka 

påverkansfaktorer som kan påverka deras matematiska skolresultat. Dock är det skolans ansvar att 

utmana och ge eleven det stöd och förutsättningar som krävs för att de ska ges möjlighet att 

utvecklas och nå det mål som krävs.  

I resultatet gällande vilken betydelse föräldrars engagemang har i elevens lärande och skolresultat 

framkom det att föräldrars engagemang och stöd i hemmet har en stor betydelse och 

påverkansfaktor på elevernas matematiska skolresultat. Det som bör tas i åtanke är nämligen att alla 

elever inte har förmånen att ha föräldrar eller det stöd som krävs för att uppnå olika mål i skolan. 

Dock påvisade resultatet att den gemensamma faktorn var att föräldrars engagemang har betydelse. 

Ytterligare visade resultatet att föräldrarnas utbildningsnivå, oavsett låg- eller högutbildad inte 

medförde någon markant skillnad på elevernas skolresultat. Först och främst är det skolans 

huvudansvar att förmedla kunskapen samt hjälpa varje elev utifrån deras förutsättningar. När det 

gäller att utveckla elevens förmågor, kunskaper, ge eleven de förutsättningar som behövs samt 

vilken struktur som appliceras i undervisningen har skolan det största ansvaret eftersom skolan har 

förväntningar att eleven ska uppnå samtliga målen. Därmed kan ansvaret inte överföras på hemmet, 

det vill säga föräldrarna.           38 



Dock har hemmet en oerhört viktig betydelse i elevernas matematiska skolresultat gällande att 

motivera, öka elevens självförtroende, bidra med positiv attityd och inställning vilket även 

framkommer i resultatet. Tolkningen utifrån resultatet och denna undersökningen är att föräldrars 

utbildningsnivå inte har någon stor betydelse eftersom lågutbildade föräldrar kan besitta större 

matematiska kunskaper än högutbildade och tvärtom. Däremot har eleven större fördel och 

möjlighet att lyckas och uppnå goda skolresultat om barnets föräldrar besitter, i detta fall 

matematiska kunskaper. Det påvisas i resultatet att det bör finnas en balans mellan föräldrarnas stöd 

och krav eftersom höga kravsättningar kan medföra motsatt effekt och skapa en stress för eleven, 

vilket ligger i linje med Giotas (2017) åsikter. Giota (2017) påstår att det bör finnas en balans 

mellan eleven och lärarens målsättning, vilket kan kopplas till föräldrarnas engagemang, det vill 

säga att det bör finnas en balans mellan eleven och föräldrarnas krav och förväntningar. Tolkningen 

som kan göras är att föräldrars engagemang har en stor betydelse och påverkan när det handlar om 

att motivera, förstärka och öka elevens ambitioner och attityd. Dock kan föräldrarnas påtryckningar, 

förväntningar och engagemang orsaka en stress, nervositet och prestationsångest för eleven. 

Föräldrars engagemang och stöttning bör därmed vara till en viss nivå, det vill säga att deras stöd 

och intresse för elevens studier ska vara hjälpande och bidra till positiva effekter. Föräldrarnas 

engagemang och förväntningar ska därmed inte vara för höga eller ”kontrollerande”, vilket kan 

påverka elevens mående. Detta leder i sin tur till negativa effekter på elevens mående och 

skolresultat, vilket även påvisats i resultatet, där det exempelvis framkom att elevens mående har ett 

starkt samband med deras matematiska skolresultat, då måendet påverkar ambitionen, inställningen 

och motivationen. 

Sammanfattningsvis framkom det i undersökningen att det råder många olika påverkansfaktorer 

som kan påverka elevers matematiska skolresultat. De gemensamma påverkansfaktorerna med hög 

effektstorlek på eleverna var motivation, elev- och lärarrelationen samt undervisningen enligt Hattie 

(2009) och respondenterna. Avslutningsvis visar denna undersökning att lärare bör ha förståelse och 

kunskap om de olika påverkansfaktorer som råder, för att kunna arbeta främjande och förebyggande 

samt kunna ge eleven det förutsättningar som eleven är i behov av. 
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6.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Det jag har lärt mig inför mitt framtida yrke som lärare är att det råder flera olika påverkansfaktorer 

som kan påverka elevers matematiska skolresultat samt att det varierar från elev till elev. Det är av 

ytterst vikt att ha i åtanke att motivation, tydlighet i undervisningen, elev- och lärarrelation, 

stöttning och elevens mående är några viktiga påverkansfaktorer för eleverna. Vidare är det viktigt 

att ta hänsyn till både elevernas och lärarnas åsikter för att skapa en god lärandemiljö eftersom deras 

perspektiv är bland de viktigaste, då de befinner sig i skolans värld dagligen. 

6.4  Fortsatt  forskning                  

Hattie (2009) nämner att elev- och lärarrelationen har väldigt hög påverkansfaktor på elevernas 

matematiska skolresultat. För att bidra med ytterligare kunskap till detta ämne, är ett förslag för 

fortsatt forskning att undersöka detta ur ett större och djupare perspektiv, det vill säga att undersöka 

vilka påverkansfaktorer som finns inom de olika stadierna (grundskolan och gymnasiet) för elevers 

matematiska skolresultat, utifrån ett genusperspektiv. Vidare kan det vara intressant att undersöka 

likheter och skillnader för olika påverkansfaktorer mellan olika programval på gymnasiet. 
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Intervjumall för lärare           Bilaga 1 

I denna intervjumall tillämpas olika utgångsteman för att framföra lärarnas åsikter, tankar och 

reflektioner gällande möjliga påverkansfaktorer för bland annat elevers matematiska skolresultat 

och betydelsen med föräldrars engagemang. Syftet med dessa frågor är att få en vidare samt djupare 

förståelse av lärarnas tankar och åsikter. Dessa teman och följdfrågor hjälper att besvara både syftet 

och dess frågeställningar. 

Tema 1. Vilka påverkansfaktorer har mest påverkan på elevens skolresultat i ämnet   

  matematik? 

• Vad kan dessa möjliga påverkansfaktorer innebära för eleven? 

• Rangordna vilken påverkansfaktor du anser att följande faktorer har för   

elevens matematiska skolresultat. Motivera. 

  a. tidigare prestationer 

  b.  motivation 

  c. självuppfattning 

  d. attityd till ämnet matematik 

Tema 2. Vilken påverkan anser du att läraren har på elevernas matematiska    

  skolresultat? 

• Vilka tänkesätt samt tillämpningar inom undervinsingen finns det för att kunna 

påverka elevens matematiska skolresultat, utifrån ett lärarperspektiv? 

• Vilka möjliga arbetssätt kan tillämpas för att påverka elevens matematiska resultat? 

• Rangordna vilken påverkansfaktor du anser att följande faktorer har på elevens 

matematiska skolresultat. Motivera. 

  a.  lärares tydlighet i undervisningen  

  b. förtroendefulla relationer lärare-elev  

  c. professionell utveckling  

  d. undervisningskvalitet  



Tema 3. Vilken betydelse anser du att föräldrars engagemang har i elevers skolresultat?  

  Motivera. 

• Vilka effekter kan föräldrars engagemang ha på elevernas resultat? Motivera 

• Anser du att föräldrars utbildningsnivå har någon betydelse för elevens matematiska 

resultat? Motivera 



Intervjumall för elev              Bilaga 2 

I denna intervjumall inkluderas olika utgångsteman för att framföra elevernas åsikter, tankar och 

reflektioner gällande möjliga påverkansfaktorer för bland annat deras matematiska skolresultat och 

betydelsen med föräldrars engagemang. Syftet med dessa frågor är att få en vidare samt djupare 

förståelse av elevernas tankar och åsikter. Dessa teman och följdfrågor hjälper att besvara både 

syftet och dess frågeställningar. 

Tema 1. Vilka påverkansfaktorer har mest påverkan på ditt skolresultat i ämnet   

  matematik? 

• Vad hade kunnat förbättra dina och andra elevers matematiska resultat? 

• Rangordna vilken påverkansfaktor du anser att följande faktorer    

har för dig och dina matematiska skolresultat. Motivera 

  a. tidigare prestationer 

  b.  motivation 

  c. självuppfattning 

  d. attityd till ämnet matematik 

Tema 2. Vilka påverkansfaktorer anser du att läraren och undervisningen har på   

  dina matematiska resultat? 

• Vilka tillämpningar bör en läraren göra för att förbättra dina samt andra elevers 

matematiska resultat? 

• Vilken påverkansfaktor anser du att läraren har på dig och dina matematiska  

kolresultat utifrån dessa följande faktorer? Rangordna och motivera 

  a.  lärares tydlighet i undervisningen  

  b. förtroendefulla relationer lärare-elev  

  c. professionell utveckling  

  d. undervisningskvalitet  

  . 



Fråga 3. Vilken betydelse anser du att föräldrars engagemang har i din och andra   

  elevers matematiska skolresultat? 

• Anser du att föräldrars utbildningsnivå har betydelse? Motivera 

• Vilka effekter samt påverkan kan föräldrars engagemang ha på elevens skolresultat? 

Motivera


