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Sammendrag 

Hensikten med oppgaven er å få en dypere forståelse for hvilke faktorer som påvirker elevers 

holdninger til matematikk gjennom skoleløpet. Inspirasjon til oppgaven er hentet fra studien 

«Me and Maths», som er gjennomført av Di Martino og Zan (2009). Prosjektet omhandler en 

klasse med P-matematikk (praktisk matematikk), som takket ja til å dele sine 

matematikkhistorier. Samlet inn i to omganger, skrev de først om tiden før videregående 

skole, deretter beskrev de det første halvåret på videregående. Første datainnsamling skjedde 

i starten av 1. semester på VG1, andre datainnsamling skjedde i starten av 2. semesteret 

samme år. I tillegg ble to av elevene intervjuet. Innholdet i matematikkhistoriene og 

intervjuene ble deretter analysert.   

 

Studien viser at det er flere faktorer som er påvirker elevenes holdninger til matematikk 

gjennom skoleløpet, hvor ulike overganger er en av dem. Overgangen fra additive til 

multiplikative strukturer, samt overgangen fra aritmetikk til algebra viser seg å være 

krevende for en del elever. Også overganger mellom skoler blir omtalt, og spesielt synes 

overgangen fra barne- til ungdomsskolen å være en utfordrende. Funn fra studien kan tyde på 

at det er summen av alle endringene i denne overgangen som gjør den krevende, hvor blant 

annet innføring av algebra og karaktergivning kan se ut til å være to av dem. Fra tiden på 

videregående skole trekker noen elever frem at økning i undervisningstempo er en utfordring, 

selv om det virker som om de fleste ikke synes faget er blitt noe vanskeligere. Elevene som 

fra starten av året hadde valgt T-matematikk, opplevde derimot at det faglige spranget fra 

ungdomsskolen ble for stort, og valgte dermed å bytte til P-matematikk. I tillegg kan det se ut 

som fokuset på karakterer er større på VGS enn tidligere, noe som kan se ut til å fungere som 

en motivasjonsfaktor for enkelte, og en stressfaktor for andre. Analysen tyder også på at deler 

av matematikkhistoriene er følelsesbasert. Dette kommer til uttrykk gjennom bruk av 

følelsesladde ord, som for eksempel «gøy» og «kjedelig». Ordene blir oftest knyttet til 

elevens opplevelse av mestring, men brukes også til å beskrive læreren eller timene.  

 

Analysene av samtlige matematikkhistorier og intervjuer, viser at det er mange faktorer som 

påvirker elevene sin holdning til faget gjennom skoleløpet, men at faktoren «mestring» ser ut 

til å påvirke eleven i aller høyest grad. Både elevenes direkte beskrivelse av mestring, 

mestring sin indirekte funksjon i de ulike påvirkningsfaktorene, samt elevenes karakterfokus 

er noe av det som tyder på dette.  
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Som en del av lektorutdanningen blir man plassert på ulike skoler i praksis, og i en av 

praksisperiodene underviste jeg i en klasse på VG1 med T-matematikk (teoretisk 

matematikk). I løpet av praksisperioden skulle vi skrive en oppgave om noe som fanget 

interessen vår. I denne perioden ble jeg veldig fascinert av hvor forskjellige to elever i samme 

klasse kunne forholde seg til faget. Den ene eleven hadde fått forholdsvis gode karakterer på 

ungdomsskolen, og fortsatte å prestere bra på videregående. Han løste oppgavene når han 

gikk inn for det, men brukte mye av tiden i timene på å snakke med sidemannen og lage uro 

for de andre elevene. Eleven hadde ingen spesifikke planer for videre studier, og endte opp 

med å bytte til P-matematikk (praktisk matematikk) fordi han da kunne gjøre enda mindre, og 

likevel få toppkarakter. Den andre eleven slet veldig faglig, og til tross for å ha blitt rådet til å 

velge P-matematikk flere ganger, valgte han å fortsette med T-matematikk. Eleven var så 

innstilt på å klare dette faget fordi han ikke ville utelukke noen fremtidige karrieremuligheter. 

Eleven hadde tydelig ikke de kunnskapene og ferdighetene som skulle til for å bestå kurset, 

men var likevel innstilt på å klare det. Disse elevene hadde to vidt forskjellige utgangspunkt. 

Den ene mestret faget uten særlige problemer, men så ikke nytten av det. Den andre mestret 

det ikke, men var likevel innstilt på å klare det. Dette ble min inngang til forskningsområdet 

«holdninger til matematikk», og jeg forstod at det er mer enn matematiske evner som 

påvirker elevers innstilling til og oppførsel i fagets timer.  

  

Det er viktig at elever lærer seg matematikk, ikke bare på det personlige plan, men også på et 

samfunnsmessig plan med tanke på hvilke utfordringer og muligheter den teknologiske 

fremtiden bringer. Dersom elevers holdninger påvirker hvordan de lærer seg matematikk, vil 

det være viktig å få et innblikk i hvilke holdninger elever har, hva som former dem og 

hvordan man eventuelt kan endre dem.  

 

1.2 Norske elevers holdninger til matematikk 

Kunnskapsdepartementet publiserte i 2011 et dokument med tittelen «Fra matteskrekk til 

mattemestring», hvor de presenterte tiltak som skulle gjennomføres for å løfte norske elevers 

prestasjoner i matematikk (Kunnskapsdepartementet, 2011). Bakgrunnen for tiltakene var at 
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norske elever tidlig på 2000-tallet presterte forholdsvis svakt på internasjonale undersøkelser 

som PISA (Programme for International Student Assessment) og TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study). Et av de overordnede målene som ble løftet 

frem i dokumentet var «mer motivasjon og positive holdninger», og får å få til dette foreslo 

de å knuse myter knyttet til læring i matematikk. Myten om at bare de med særlig gode 

anlegg kan lære seg matematikk, eller at man ikke får bruk for matematikk senere i livet, ble 

trukket frem som eksempler på myter som skulle knuses. Uavhengig om dette er tiltak som 

hjelper eller ikke, er det likevel interessant å observere at å bedre elevers holdninger til 

matematikk er ett av hovedtiltakene som trekkes frem i dokumentet til 

Kunnskapsdepartementet. Til tross for at dette blir sett på som et viktig tiltak, skriver de lite 

om hvorfor det er viktig å forbedre elevers holdninger, og det blir vanskelig å vite hva som 

egentlig ligger i tiltaket annet enn myteknusing.   

 

Holdninger har også blitt noe som måles i de store internasjonale undersøkelsene, og i PISA 

undersøkelsen i 2012 ble motivasjon regnet som en av delene som utgjorde konstruktet 

holdninger til matematikk. Der kommer det blant annet frem av norske elever skårer markant 

lavere enn de andre nordiske landene på indre motivasjon til faget, og høyere på instrumentell 

motivasjon (Jensen & Nortvedt, 2013). Lav skår på indre motivasjon og høy skår på 

instrumentell motivasjon betyr av norske elever ikke opplever at matematikk er interessant i 

seg selv, men de motiveres av at det er viktig for sin egen fremtid. Det var også dette som var 

drivkraften til en av elevene jeg møtte i praksis, som til tross for å ikke ha de nødvendige 

ferdighetene, var svært innstilt på å klare faget fordi det kunne være viktig for fremtiden.  

Hva som gjør at norske elever skårer høyere enn nordiske elever på dette konstruktet, kan 

vise seg å være et viktig spørsmål å stille for å forbedre elevenes holdninger til matematikk. 

 

1.3 Elevers holdninger til matematikk 

Noe av det som var grunnlaget for forskning på holdninger til matematikk, var at man 

observerte elever som i utgangspunktet hadde de kognitive evnene, men som likevel feilet i 

problemløsningssituasjoner (Di Martino & Zan, 2009). Dette var det samme jeg observerte 

med den ene eleven i praksis. Dersom eleven ikke opplevde diverse distraksjoner i 

klasserommet, hadde han ingen problemer med å få til de oppgavene som læreren hadde bedt 

de om å gjøre. Eleven hadde åpenbart de kognitive ferdighetene til å mestre faget, men ofte 

var det noe som påvirket eleven til å ikke gjøre det. 
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Noe som har vært et problem innenfor dette forskningsfeltet, er at forskere har brukt ulike 

definisjoner av holdningsbegrepet (Di Martino & Zan, 2009). Dersom forskere vil undersøke 

om det finnes en sammenheng mellom holdninger og prestasjoner, er det problematisk at 

begrepet defineres forskjellig i ulike studier. Korrelasjonen mellom holdninger og 

prestasjoner i faget er fremdeles ikke tydelig, fordi man er usikker på om det er holdninger 

som påvirker prestasjoner eller omvendt. (Jensen & Nortvedt, 2013) 

 

Uavhengig av om holdninger påvirker prestasjoner eller ikke, vil det være interessant for 

lærere og lærerutdannede å få en dypere forståelse for hva som former, påvirker og endrer 

elevers holdninger til matematikk. Noen forskningsprosjekt tar sikte på å finne ut hvordan 

enkelte endringer i undervisningen påvirker elevers holdninger, mens andre vil se nærmere på 

hva elevene selv mener påvirker deres holdninger til matematikk. Et eksempel på sistnevnte 

er prosjektet «Me and Maths» som ble gjennomført av Di Martino og Zan (2009). De ville 

bruke elevers egenskrevne matematikkhistorier for å få større teoretisk klarhet rundt begrepet 

holdninger, og utviklet en tredelt holdningsmodell som presenteres i kapittel 2.1.1. I analysen 

av elevenes matematikkhistorier fant de flere faktorer som påvirker elevers holdninger til 

faget, blant annet læreren og ulike overganger.  

En annen som har sett nærmere på hvilke faktorer som påvirker og former elevers holdninger 

er Pepin (2011). I sin komparative studie fant hun at lærerens pedagogiske praksis, elevens 

opplevelse av støtte utenfor skolen og vurderingssystemet var noe av det som påvirket 

holdningene til matematikk. Goodykoontz (2008) gjorde også en undersøkelse for å finne ut 

hva som påvirket elevers holdninger til matematikk. Hun delte funnene inn i fire eksterne 

faktorer som påvirket elevers holdninger (læreren, pedagogisk praksis, 

klasseromskarakteristikk, og prøver og mestring), samt en intern faktor (individuelle 

oppfatninger og karakteristikker).    

 

1.4 Problemstilling 

Selv om det er gjort forskning som ser på hvilke faktorer som påvirker holdninger til elever, 

er det viktig å få enda dypere kunnskap om temaet. Mye av forskningen som er gjort innenfor 

dette fagområdet begynner å bli noen år gamle, spesielt i norsk sammenheng. Målet med 

prosjektet er derfor å få en dypere innsikt i hva som påvirker norske elevers holdninger til 

matematikk. Jeg vil gjennom tekstanalyse se nærmere på elevers egenfortalte 
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matematikkhistorier fordelt på to tidsperioder, samt supplere med data fra to halvstrukturerte 

intervjuer. Problemstillingen er:   

 

Hvilke faktorer påvirker elevers holdninger til matematikk gjennom skoleløpet? 

 

Oppgavens oppbygning 

Teorikapittelet vil presentere tidligere forskning, som vil bli brukt til å belyse 

problemstillingen og diskutere funnene fra analysen. Hva som inngår i begrepet «holdninger 

til matematikk», samt hvilke faktorer som kan påvirke holdninger, er noe av det som blir tatt 

opp der. I kapittel 3 blir metoder brukt i oppgaven fremstilt. Bakgrunn for metodevalg, 

fordeler og ulemper med dette, beskrivelse av selve gjennomføringen, samt refleksjoner rundt 

metodens validitet og etiske aspekter, er temaer som trekkes frem her. I kapittel 4 presenteres 

resultater fra analysen, og drøftes opp mot relevant teori. Drøftingsdelen er del opp i tre deler: 

Først vil analysen av matematikkhistoriene som omhandler tiden før videregående bli 

presentert, deretter analysen av tiden på videregående skole. I siste del av dette kapittelet blir 

en elevs hele matematikkhistorie, samt analyse av denne, bli presentert. Avslutningsvis vil 

jeg fremvise hovedfunn gjennom en overordnet diskusjon, samt komme med svar på 

problemstilling, prosjektets begrensninger og forslag til videre forskning.  
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2 Teori 
I denne delen av oppgaven vil relevant teori fra tidligere forskning presenteres, som senere 

vil bli brukt til å drøfte resultatene. Holdninger til matematikk, holdningsmodeller, samt ulike 

faktorer som kan påvirke holdningene vil bli tatt opp her.  

 

2.1 Holdninger til matematikk 

Holdninger som begrep ble introdusert innenfor sosial-psykologien tidlig i det forrige 

århundret, og ble da definert som et trekk med en person som påvirket oppførselen (Di 

Martino & Zan, 2015). Det har likevel vært uklart hva som inngår i begrepet. Begreper som 

angst, motivasjon og følelser har ifølge Grootenboer og Marshman (2016) gjentatte ganger 

vært nevnt i diskusjoner om holdninger. Manglende definisjon av begrepet har vært noe av 

problemet med forskning på holdninger til matematikk. I følge Di Martino og Zan (2009) har 

det ofte fått en slags «arbeidsdefinisjon», som vil si at forskeren definerer begrepet ut i fra 

formålet med studien.  

 

Tidlig forskning på holdninger til matematikk brukte i hovedsak kvantitative metoder  

(Di Martino & Zan, 2015). Ofte var målet for slike undersøkelser å finne ut om de kunne se 

noen sammenheng mellom det de kalte holdninger og prestasjoner i faget. Noe av problemet 

var at det ikke fantes noen ordentlig definisjon av det de forsket på, utenom at det implisitt 

ble definert av hvilke påstander de hadde i spørreskjemaene. Det ble derfor et behov for en 

felles definisjon av begrepet. Di Martino og Zan (2015) skriver at to definisjoner har blitt 

mye brukt. Den ene kalles den «enkle» definisjonen, som handler om i hvilken grad en 

person opplever positiv eller negativ affekt i forhold til noe. Den andre definisjonen kalles 

den «tredelte definisjonen», og består av emosjonell respons, oppfatninger til faget, samt 

oppførsel til faget.   

 

Di Martino og Zan skrev i 2001 en artikkel hvor de påpekte hvilke utfordringer som knyttes 

til den enkle og den tredelte definisjonen av holdninger (Di Martino & Zan, 2001). Den enkle 

definisjonen, som kun tar utgangspunkt i det emosjonelle, kritiseres for manglende kobling 

med det kognitive. I tillegg er det observert at forskningsprosjekter som bruker denne 

definisjonen også har med spørsmål om oppfatninger i sine spørreskjemaer. Dermed antar de 

at enkelte oppfatninger fører til positive emosjonelle reaksjoner. De eksemplifiserer det med 
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at en påstand som «matematikk er nyttig» ikke nødvendigvis trenger å medføre positive 

følelser.  

 

Di Martino og Zan (2001) trekker også frem flere utfordringer knyttet til den tredelte 

modellen. Først og fremst dukker det opp et problem i forhold til hvordan holdninger nå skal 

måles, for hvordan skal et begrep bestående av tre komponenter undersøkes på best mulig 

måte? Denne modellen får også kritikk fordi koblingen mellom det emosjonelle og 

oppfatninger ikke blir tydeliggjort, da ulike oppfatninger kan utløse ulike emosjonelle 

reaksjoner. I tillegg vil det være nødvendig med definisjoner for ulike typer følelser, og ulike 

typer oppfatninger. I følge Di Martino og Zan (2001) gir ikke enkle oppfatninger mye 

informasjon i seg selv, men må sees i sammenheng med andre oppfatninger, i et 

oppfatningssystem. Di Martino og Zan (2015) skriver noen år senere at noe av problemet 

med denne definisjonen er at man antar at enkelte holdninger fører til en viss oppførsel. 

Denne antakelsen trenger ikke nødvendigvis å stemme. På bakgrunn av denne kritikken ble 

det også dannet en tredje definisjon, bestående av emosjonell respons og oppfatninger til 

faget, men uten komponenten knyttet til oppførsel.  

 

Metodene som tidligere var brukt i forskning på holdninger fikk etter hvert mye kritikk, noe 

som førte til et skifte fra kvantitative til kvalitative metoder (Di Martino & Zan, 2015). Noe 

av grunnen til dette skiftet, handlet om at man ved hjelp av kvalitative metoder kunne få et 

innblikk i respondenters følelser og oppfatninger. Metoder som essays, fortellinger og 

intervjuer ble oftere tatt i bruk for å få ett innblikk i hva elevene selv legger vekt på i sitt 

forhold til faget.  

 

2.1.1 Holdningsendringer 

Selv om McLeod (1992) beskriver holdninger som noe relativt stabilt, vil holdninger både 

skapes og endres gjennom livet. Det vil derfor være viktig å vite noe om hvorfor og hvordan 

holdninger endrer seg. Fra et psykologisk perspektiv må det skje noe som genererer stor 

tankeaktivitet hos personen for å endre en holdning, og omfanget og retningen på disse 

tankene avgjør hvorvidt endringer i holdninger skjer eller ikke (Eagly & Chaiken, 1993). Det 

viser seg at en av de mest avgjørende faktorene for å få en person motivert til å tenke, er å 

gjøre det personlig relevant ved for eksempel å koble informasjon til personens egne verdier, 

mål og identitet (Baumeister & Finkel, 2010). I tillegg er det viktig å tenke på at alle personer 
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er forskjellige, slik at for eksempel verdier og kognitivt utgangspunkt er faktorer som kan 

være avgjørende for om det skjer endring eller ikke. Hvor enkelt eller vanskelig det er å endre 

en holdning hos en person, avhenger av flere faktorer. Blant annet kommer det an på hvor 

selvsikker personen er på sine egne holdninger, da dette igjen vil påvirke hvor mottakelig 

personen er for nye impulser (Eagly & Chaiken, 1993). Ulike holdninger kan tjene til 

forskjellige formål, noe som igjen påvirker om endring vil skje. For eksempel trekker Eagly 

og Chaiken (1993) frem at holdninger kan tjene som forsvarsmekanismer, sosial tilpasning, 

eller for å få anerkjennelse fra noen. 

 

Holdningsendringer er også sentralt i forhold til ulike holdningsmodeller. Vi skal nå se 

nærmere på tre ulike modeller.  

 

2.2 Holdningsmodeller 

2.2.1 McLeod’s holdningsmodell 

I matematikkdidaktikken kalles samspillet mellom det emosjonelle og det kognitive for affekt 

(Di Martino & Zan, 2011). Det er her, mellom det kognitive og emosjonelle, at McLeod 

(1992) tidlig på 90-tallet plasserte holdninger. McLeod startet ifølge Di Martino (2016) en ny 

æra innenfor forskning på affekt i matematikkundervisning da han sammen med Verna M. 

Adams ga ut boken «Affect and Mathematical Problem Solving: A New Perspective» i 1989. 

Noen år senere utviklet McLeod (1992) et teoretisk rammeverk for forskning på affekt i 

matematikkundervisning. Han identifiserte tre hovedkomponenter som affekt består av; 

emosjoner, oppfatninger og holdninger. McLeod (1992) skriver videre at de tre 

komponentene har ulik grad av stabilitet og intensitet. Oppfatninger og holdninger blir i 

denne sammenheng sett på som stabile, mens følelser fort kan endres. Holdninger definerer 

han som: «affective responses that involve positive or negative feelings of moderate intensity 

and reasonable stability» (McLeod, 1992, s. 581). I tillegg skriver han at holdninger utvikles 

på to måter. Den ene utvikles gjennom gjentagende emosjonelle reaksjoner, for eksempel 

dersom eleven flere ganger opplever nederlag i algebra. Den andre måten holdninger dannes 

på, skjer når allerede eksisterende holdninger medbringes over i et annet tema. Eksempelvis 

kan elever med negative holdninger til algebra, ta med seg holdningene videre inn i kapittel 

om funksjoner (McLeod, 1992). Selv om McLeod’s holdningsmodell er mye brukt, har den 

også høstet kritikk av blant annet Hannula (2012). Kritikken går blant annet ut på at 

rammeverket er for enkelt, og McLeods syn på emosjoner som noe ustabilt.  
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2.2.2 Markku Hannula’s holdningsmodell 

I følge Hannula (2002) handler holdninger i bunn og grunn om å like eller mislike noe. Det 

var med å ta utgangspunkt i følelser han ville lage en modell for å analysere holdninger med. 

Det kognitive er også viktig, men det emosjonelle spiller en viktigere rolle når det handler om 

holdninger enn det kognitive gjør. Likevel understreker han at det ville vært umulig å skille 

det emosjonelle og det kognitive da de konstant påvirker hverandre (Hannula, 2002).  

 

Grunnlaget for hele det analytiske verktøyet til Hannula (2002) er at emosjoner er basis for 

alle evalueringer vi gjør. Han skiller her mellom fysisk og psykiske emosjonelle reaksjoner. 

Det fysiske handler for eksempel om økt adrenalin, et ansiktsuttrykk eller verbal uttrykkelse, 

mens det psykiske deler han inn i fire underkategorier.  

1) Menneskets første emosjonelle reaksjon er ofte basert på assosiasjoner, altså tidligere 

erfaringer.  

2) Hvilke holdninger man har, og hvilket emosjonelt anlegg man er utstyrt med.  

3) Kognitiv reaksjon. man ser for seg ulike konsekvenser av ulike utfall, som igjen vil 

føre til en emosjonell reaksjon.  

4) «Andre mål». Dette punktet er mer helhetlig, og man ser på hvilke mål som støtter 

opp under andre mål. 

 

Hannula (2002) bruker så dette rammeverket i en case med en elev som får sine holdninger 

endret. I intervju med «Rita» sier hun at hun begynte å like matematikk fordi hun mestret det, 

men sier samtidig at hun mestret faget fordi hun begynte å like det. Argumentasjonen er altså 

sirkulær, og støtter opp under påstanden om at sammenhengen mellom holdninger og 

prestasjoner er kompleks (Hannula, 2002). 

 

2.2.3 Di Martino og Zan’s holdningsmodell 

Den tredje holdningsmodellen som presenteres ble utviklet av Di Martino og Zan (2009). 

Denne holdningsmodellen var et produkt av prosjektet «Me and Maths», hvor elever fra alle 

trinn fikk skrive sine matematikkhistorier. Motivasjonen for prosjektet var å få større klarhet 

rundt begrepet holdninger til matematikk, så de utviklet en holdningsmodell som baserte seg 

på hva elevene selv mente var viktig. Etter å ha analysert alle elevtekstene, ble resultatet en 

tredelt modell bestående av følgende kategorier: «emotional disposition», «percieved 
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competence» og «vision of mathematics». For å bruke modellen lagde de dikotomier av alle 

de tre kategoriene, som er presentert som kulepunkter under forklaringene på kategoriene.  

 

- Emosjonell disposisjon handler om elevens emosjonelle ytringer til faget, og kan være 

både liker/misliker, men også de elevene som uttrykker sterke følelser som hat, 

kjærlighet eller frykt inngår under denne dimensjonen.  

o De deler denne dimensjonen inn i positiv/negativ.  

 

- Oppfattet kompetanse handler om hvordan eleven uttrykker tro på egne ferdigheter og 

eller hvordan egne prestasjoner er. En elev kan for eksempel skrive om sin negative 

innstilling til faget på grunn av manglende forståelse, eller dårlige karakterer.  

o De deler denne kategorien inn i høy/lav  

 

- Syn på matematikk: handler om hvordan en elev opplever faget, og kommer ofte til 

uttrykk gjennom hva elevene mener skal til for å lykkes i faget. For eksempel kan en 

elev si at man må huske alle reglene for å oppnå gode resultater (instrumentell), mens 

en annen elev mener at man må forstå sammenhengen mellom emnene for å oppnå 

gode resultater (relasjonell).  

o De deler denne dimensjonen inn i instrumentell/relasjonell forståelse 

 

Når disse tre kategoriene blir delt inn i dikotomier får man totalt 8 mulige utfall av elevers 

holdninger, selv om det var en av de mulige kombinasjonene som ikke viste seg i noen av 

matematikkhistoriene (negativ emosjonell disposisjon sammen med relasjonelt syn på 

matematikk og høy oppfattelse av egen kompetanse). Som de selv skriver, er å lage 

dikotomier av hver kategori i seg selv en forenkling. Det gir likevel en mulighet til å kunne 

nyansere begrepet «negative holdninger», da 7/8 mulige utfall inneholder minst en negativ 

komponent.  

 

Koblingen mellom disse tre kategoriene er kompleks, noe forskerne også opplevde når de 

analyserte matematikkhistoriene. For eksempel opplevde Di Martino og Zan (2009) at det var 

tett kobling mellom det emosjonelle og oppfattet kompetanse, faktisk så tett at de ofte ble 

brukt som synonymer. Et annet eksempel kunne være hvordan syn på matematikk kunne gi 

veldig forskjellig emosjonelt utslag hos ulike elever. Alle kategoriene er i konstant 

påvirkning av hverandre ifølge Di Martino og Zan (2009). Dette illustreres av følgende figur:  
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2.3 Overganger 

Overganger er en sentral del av elevers skolegang. Det kan medføre store forandringer både 

faglig og sosialt, noe elevene håndterer på ulike måter. For noen vil overgangen føles ut som 

å bytte ut det trygge og kjente med noe nytt og skummelt, for andre vil det å begynne føles 

spennende eller befriende. Det finnes også andre typer overganger enn de mellom skoler, for 

eksempel overganger innad i matematikkfaget.  

 

2.3.1 Overganger mellom skoler 

Fra barneskole til ungdomsskole 

Overgangen fra barne- til ungdomsskolen er antagelig den første overgangen elever husker 

godt. For både lærere og elever kan denne overgangen være preget av mange ulike følelser og 

forventninger. En metastudie gjennomført av Topping (2011) tok for seg 84 studier om 

overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen, hvor det kom frem at lærere og elever har 

svært ulike forventninger til denne overgangen. Mens lærerne hadde fokus på det faglige, var 

elevenes fokus (samt foreldrenes) i større grad rettet mot det sosio-emosjonelle. Det å passe 

inn, få seg venner, og ikke bli mobbet var noe av det som sto i fokus for elevene og deres 

foreldre. Dette spriket i forventninger er hverken heldig for elevene eller for lærerne, da 

ingen helt får det som de ønsker. Elever må gjøres oppmerksom på det faglige fokuset til 

læreren, samtidig som lærerne må anerkjenne elevenes sosiale fokus. Dette skjer i en periode 

hvor det er stor utvikling både kroppslig, sosialt og emosjonelt, og det kan derfor være lurt å 

ta hensyn til elevene (Grootenboer & Marshman, 2016). 

 

Fra ungdomsskolen til videregående 

Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole fører også til store omveltninger for 

elevene, og det tidligere omtalte dokumentet «Fra matteskrekk til mattemestring» trekker 

frem denne overgangen som et kritisk punkt (Kunnskapsdepartementet, 2011). Grunnen til at 

dette nevnes er fordi en av seks elever ikke består matematikk på VG1, og en mulig 
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forklaring er at elevene ikke har godt nok grunnlag fra ungdomsskolen. Selv om dette skulle 

være en av grunnene, kan det også tenkes at selve overgangen mellom ungdomsskolen og 

videregående forsterker effekten. Mjaavatn og Frostad (2018b) gjennomførte i 2015 en 

spørreundersøkelse for å se hvilke faktorer som spiller en rolle i overgangen mellom 

ungdomsskolen og videregående skole. I prosjektet testet de mange faktorer på de rundt 1000 

elevene som deltok. Elevens akademiske og sosiale forventninger, opplevelse av støtte fra 

læreren, samt innsats var noen av temaene som ble testet. Hovedfunnet ved undersøkelsen 

overrasket forskerne, nemlig hvor stor forskjell det var på hva elevene på 

studiespesialiserende og yrkesfaglige linjer svarte. Elevene på studiespesialiserende 

rapporterte mindre motivasjon enn i 10. klasse. De rapporterte lavere faglig selvtillit enn 

elevene på yrkesfaglige linjer, og mens elevene på studiespesialiserende trivdes omtrent like 

godt som på ungdomsskolen, trivdes yrkesfaglige elever mye bedre. De fant også en markant 

forskjell i opplevd lærerstøtte. Når det gjaldt emosjonell støtte gikk studiespesialiserende 

kraftig ned, mens elevene på yrkesfag opplevde ingen særlig forskjell. Hva gjaldt faglig 

støtte, opplevde elever på studiespesialiserende en liten nedgang, mens elevene på yrkesfag 

opplevde mer faglig støtte enn tidligere.  

 

Mjaavatn og Frostad (2018b) refererer til Kvalsund (2000), som skriver at hvordan elever 

takler overgangen, kommer an på hvordan de opplevde skolen de kom fra. Det at elever får 

bytte ut teoritung undervisning i store klasser med praktiske oppgaver i mindre grupper, kan 

være noe av grunnen til av elever på yrkesfag trives bedre enn elever på 

studiespesialiserende.   

 

Rice (2001) har også sett nærmere på hvordan overgangen påvirker elevers prestasjoner på 

skolen, og skriver at det i hovedsak er tre diskontinuiteter som preger overganger; skolemiljø, 

undervisningspraksis, og sosiale strukturer. En av faktorene som blir trukket frem som 

negativ for elevers prestasjoner, er at de får velge fag. Det er ikke valgene i seg selv som 

påvirker dette, men dårlig veiledning kan føre til at elever enten velger kurs de er 

overkvalifisert for og dermed underpresterer, eller at de velger kurs de ikke har ferdigheter og 

kunnskaper til å klare å gjennomføre.   

Mjaavatn og Frostad (2018a) skriver i en annen artikkel, men med samme utvalget som 

tidligere nevnte prosjekt, at de fleste elever er fornøyde med valget de tar av studieretning og 

informasjonen de har fått på forhånd. Men, som Mjaavatn og Frostad (2018a) også skriver, 

selv om de fleste er fornøyde, er nesten ¼ av elevene ikke fornøyd med informasjonen de 
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fikk i denne overgangen. God informasjon om ulike valg i skolen er viktig, og kanskje kan 

god veiledning bidra til at færre elever stryker i matematikk, noe som var et av målene i 

dokumentet «Fra matteskrekk til mattemestring» (Kunnskapsdepartementet, 2011).  

 

Gjennom skoleløpet vil det i tillegg til overgangene mellom skoler, være overganger innad i 

fag som kan påvirke elevers forhold til faget. To av disse overgangene skal vi se nærmere på 

nå.  

 

2.3.2 Overgangen fra småskolen til mellomtrinnet: Fra addisjon og 

subtraksjon til divisjon og multiplikasjon 

Etter fjerde klasse på barneskolen skal elever kunne «utvikle og bruke varierte metoder for 

multiplikasjon og divisjon» (Udir). Ifølge Wong og Evans (2007) kan dette bli en utfordring, 

fordi multiplikasjon kan være et stort hinder for mange elever. De skriver at elever ofte sliter 

med ineffektive og upresise tellemetoder, noe som kan føre til at de vil slite med senere 

matematikkfag. Mange elever vil også utvikle egne metoder som de beholder til tross for at 

de blir introdusert for nye og mer effektive metoder. Hvorfor det er viktig at elevene mestrer 

multiplikasjon, handler blant annet om to ting: Det ene er at de i problemløsningssituasjoner 

klarer å holde fokus på selve problemet, og ikke på det regnetekniske (Wong & Evans, 2007), 

og det andre er at det danner grunnlaget for å kunne mestre emner som for eksempel brøk, 

divisjon, proporsjonalitet (Watanabe, 2003; Wong & Evans, 2007). Sowder og Schappelle 

(1995) skriver at noe av grunnen til at elever synes overgangen fra additive (addisjon og 

subtraksjon) til multiplikative (multiplikasjon og divisjon) strukturer er vanskelig, er fordi 

addisjon og divisjon er mer kjent for oss, og i tillegg er enklere å uttrykke med ord og lage 

modeller av. For å illustrere skriver de om forskjellene mellom 3+8 og 3·8. Den første blir 

forklart med en gutt som har 3 kroner, og får så 8 til av sin mor. Den andre blir representert 

med tre gutter som alle har 8 kroner hver. Hvor mange kroner har de til sammen? Poenget 

deres er at i det første regnestykket representerer begge tallene det samme, mens i det andre 

regnestykket representerer de to tallene ulike ting; gutter og kroner. Dette er noe av det som 

kan gjøre det vanskelig for elever i overgangen mellom additive og multiplikative strukturer.  

 

Divisjon blir, i likhet med multiplikasjon, sett på som et utfordrende tema i 

skolematematikken (Hasemann, 1981). En teori det ifølge Charalambous og Pitta-Pantazi 

(2005) er bred konsensus blant forskere om, er at divisjon er vanskelig for elever er fordi det 
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er et konstrukt bestående av flere faktorer/deler. En av de som tidlig utviklet en slik teori, var 

Kieren (1976), som mente at divisjon kunne sees på som et konstrukt bestående av fem deler, 

blant annet kan det sees på som en brøk, forholdstall, og mengde. Hasemann (1981) skriver 

om hvorfor han tror brøk er utfordrende. Han trekker frem blant annet at det brukes mindre i 

hverdagen sammenlignet med heltall, det er vanskeligere å plassere på en tallinje, samt at 

brøkregning innebærer forståelse av mange regler. Eksempelvis må man finne fellesnevner 

ved addisjon og subtraksjon, gange tellere og nevnere sammen ved multiplikasjon, i tillegg til 

egne regler i regnestykker med brudden brøk.  

 

Noe av det elever synes å ha vanskeligheter med når det handler om divisjon, gir Nunes og 

Bryant (2009) et godt eksempel på. De gjorde et forsøk for å teste elevers (11-12 år) evne til å 

klare å se når to brøker er like store, hvor oppgaven var å fargelegge 2/3 av en figur. De fikk 

tre figurer fremfor seg; en med 3, en med 6 og en med 9 deler. Nesten alle klarte å fargelegge 

2/3 av figuren bestående av tre deler, men bare 40% av elevene klarte å fargelegge riktig 

mengde når figurene bestod av 6 og 9 deler. Dette til tross for at det var like stort område som 

skulle fargelegges i alle de tre figurene, forholdsvis 4/6 og 6/9 (Nunes & Bryant, 2009). 

Mange elever skjønner ofte praktiske eksempler med brøk og deling, for eksempel at hver 

person får mindre sjokolade dersom den må deles på flere og flere personer. Men, mange 

elever tror likevel at 1/5 er større enn 1/4 fordi de tidligere har lært at 5 er større enn fire. 

(Nunes & Bryant, 2009).  

 

Hvorfor er divisjon og brøk så viktig? Skal vi tro rapporten fra «The National Mathematics 

Advisory Panel» er det faktisk helt essensielt. Faulkner, Ma, Schmid, Stotsky, og Wu fikk i 

oppgave å finne ut hvilke egenskaper og kunnskaper elever trenger for å ha best mulig 

forutsetning for å mestre algebra og matematikkurs i høyere utdanning. De konkluderte med 

tre hovedpunkter, hvor ett av disse punktene var divisjon og brøk. I tillegg til dette måtte 

elevene ha god kontroll på heltall, samt kunne visse aspekter innenfor geometri og målinger 

(Faulkner et al.). Om brøk skriver de: «By the nature of algebra, the most important 

foundational skill is proficiency with fractions (including decimals, percent, and negative 

fractions). The teaching of fractions must be acknowledged as critically important and 

improved before an increase in student achievement in Algebra can be expected.» (Faulkner 

et al.). En studie gjort av Siegler et al. (2012) støtter Faulkner et al. påstand om at divisjon og 

brøk er viktig for senere studier. I sin studie fant de at elever som hadde god kunnskap om og 

forståelse av divisjon og brøk i grunnskolen, gjorde det bedre i algebra og andre 
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matematikkurs senere i skoleløpet. De skriver at de tror elever som ikke utvikler forståelse av 

divisjon og brøk raskere gir vil opp, og i stedet stole på memorerte regler. 

 

Siegler et al. (2012) trekker frem enda en grunn til hvorfor så mange elever i barneskolen 

sliter med brøk, og det er læreren. De skriver at svært mange lærere i barne- og 

ungdomstrinnet mangler grundig forståelse av brøk, noe som følgelig vil gå utover elevenes 

forståelse av temaet. De trekker frem en studie hvor lærere sliter med å forklare hvorfor 
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 som et eksempel på læreres manglende kunnskap. Det kan høres rart ut at 

matematikklærere på barneskolen ikke kan brøk godt nok, men en undersøkelse gjennomført 

for Kunnskapsdepartementet kan kanskje gi noe av svaret. De skriver at av lærere som 

underviser i matematikk på småtrinnet (1-4. klasse), har hele 45% av lærerne under 30 

studiepoeng i matematikk, og det samme gjelder for 33% av lærerne på 5.-7. trinn 

(Kunnskapsdepartementet, 2014). Men, ting kan tyde på at lærernes kompetanse i nettopp 

matematikk er blitt et satsingsområde. Nylig ble utdanningen for grunnskolelærere utvidet til 

fem år, og alle som vil inn på studiet må ha karakteren fire eller mer i matematikk, samt 

fullført enten S1, S2, R1, eller R2 (Kunnskapsdepartementet, 2018). 

 

2.3.3 Overgangen fra barne- til ungdomsskolen: Fra aritmetikk til algebra 

En annen overgang i matematikk er overgangen fra aritmetikk til algebra. Overgangen 

symboliserer at elevene ikke lenger bare skal kunne regne med tall, men også med variabler. 

Fra TIMSS-undersøkelsen i 2015 skåret norske 5. klassinger signifikant høyere enn andre 

europeiske på samme alder, men for 9. klassingene ble resultatet svakere, og her var det 

spesielt «algebra» som skilte seg negativt ut. Norske elever gjorde det også svært svakt i 

algebra i TIMSS 2011, og i rapporten skriver de: «De norske prestasjonene i algebra er veldig 

svake.» (Grønmo et al., 2011). Videre skriver de at algebra, sammen med aritmetikk, er selve 

motoren i matematikk, og uten de grunnleggende kunnskapene i disse temaene kan videre 

studier med matematikk bli vanskelig. Man må likevel huske på at det kan være 

organisatoriske forskjeller i de ulike nasjonene, for eksempel vil det ikke nødvendigvis være 

de samme temaene som blir undervist opp til 8./9. klasse i Norge som i andre land. Dette er 

noe som kan påvirke resultatet (Nortvedt, 2013). Men, som Grønmo et al. (2011) påpeker, til 

tross for at matematikkprestasjonene er blitt bedre de siste årene, er algebra fremdeles en av 

hovedutfordringene for norsk skole.  
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Noe av grunnen til at elever synes algebra er vanskelig handler om det som ble tatt opp i 

forrige delkapittel. Flere forskere mener at for elever som ikke har de grunnleggende 

ferdighetene i multiplikasjon og divisjon, kan overgangen til algebra bli utfordrende. Noe av 

problemet her kan ligge i det Skemp (1978), gjengitt av (Aksu, 1997), karakteriserer som 

relasjonell og instrumentell forståelse. Dersom en elev har relasjonell forståelse, har eleven 

en dypere forståelse av sammenhenger mellom matematiske temaer og prosedyrer. En elev 

med instrumentell forståelse vil kunne bruke prosedyrene, men ikke skjønne hvorfor man 

gjør de, og sammenhengen mellom de ulike temaene og prosedyrene. I sin studie ville Aksu 

(1997) undersøke hvordan elever løste divisjonsoppgaver i ulike kontekster. I dette tilfelle 

handlet det om å sammenligne prestasjoner i rene regneoppgaver i forhold til tekstoppgaver, 

begge med divisjon/brøk. Hun fant ut at elever gjorde det mye bedre i de rene 

regneoppgavene enn tekstoppgavene, og mener at det kan skyldes instrumentell forståelse 

hos elever.  

 

Herscovics og Linchevski (1994) trekker frem to andre faktorer som gjør algebra mer 

utfordrende for elevene. Det ene er at tempoet øker når elevene blir introdusert for algebra. 

Dette kan ha sammenheng med at temaet blir introdusert når elevene begynner på 

ungdomstrinnet, hvor tempoet ofte øker i forhold til på barneskolen. For det andre skriver de 

at skriftlig blir det mer formelt enn tidligere. I sin intervjustudie mente de å finne et kognitivt 

gap som de kalte «the student’s inability to operate with or on the unknown». Dette støttes av 

Warren (2003), som skriver at utfordringen handler om å kunne overføre det å regne med tall, 

til å kunne representere det med variabler. Et eksempel på hvorfor det er vanskelig å begynne 

med algebra, presenterer Yetkin (2003) i en artikkel. Når elever skal løse en 

førstegradslikning som 2𝑥 + 3 = 4, representerer x et tall, men når elevene skal begynne 

med funksjoner som 𝑦 = 2𝑥 + 3, er det flere variabler å holde styr på, og svaret y avhenger 

av hvilken x som brukes. Samme variabel kan ha ulik funksjon i ulike deler av matematikken, 

noe elevene må lære for å få dypere forståelse av algebra.  

 

2.4 Læreren 

En faktor som ble beskrevet av mange elever i undersøkelsen til Di Martino og Zan (2009), 

var læreren. Spesielt ble læreren trukket frem i forbindelse med elevers emosjonelle 

disposisjon til faget, altså uttalelser om hvorvidt eleven likte eller mislikte faget. En lærer har 
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mange ulike oppgaver, og vil derfor kunne påvirke elevers forhold til faget på flere ulike 

måter. 

 

Goodykoontz (2008) undersøker hvilke faktorer som påvirker elevers holdninger, og trekker 

frem flere faktorer med læreren. Generelt ser hun på lærerrollen som svært innvirkningsfull. 

Læreren kan blant annet påvirke flere av faktorene som er med å forme elevers holdninger til 

faget, som klasseromsmiljø og vurderingspraksis. Videre skriver hun at en lærer også må 

kunne forklare ting på flere måter, og forklaringene må være tydelige slik at elevene forstår 

det som blir sagt. Dette er ifølge Goodykoontz (2008) med å bedre elevers holdninger til 

faget. Ifølge Grootenboer og Marshman (2016) vil et positivt pedagogisk forhold mellom 

lærer og elev være viktig for hvilke holdninger en elev har. De skriver at læreren er viktig i 

forhold til elevers oppfattelse av faget som interessant, spennende, nyttig, og at faget 

presenteres på en måte som er tilgjengelig for elevene.  

 

Lærerens pedagogiske praksis kan også påvirke elevers holdninger til faget på andre måter. 

Boaler (2002) gjorde en undersøkelse for å finne ut hvilke undervisningspraksiser som 

påvirket elevers læring. Elevene hadde klare innvendinger på hva de likte og ikke likte, og 

blant annet ble mangel på variasjon samt tempoet faget ble gjennomgått i, tatt opp. Boaler 

(2002) skriver at å gjennomgå matematikk i et raskt tempo gir elevene inntrykk av at faget er 

noe som skal løses fort, og at dersom man ikke har løst oppgaven innen noen minutter, har 

man sannsynligvis gjort det feil. Dette vil påvirke elevers syn på, og holdninger til faget. I 

tillegg ble tempoet trukket frem av flere av elevene som slet med matematikkangst, hvor høyt 

tempo ble en stressfaktor. Man ser altså hvordan lærerens pedagogiske praksis kan påvirke 

elevers syn på og følelser til faget.  

 

I tillegg til at læreren kan påvirke elevers forhold til faget gjennom sin pedagogiske praksis, 

trekker Goodykoontz (2008) også frem relasjonelle sider ved læreren. Flere av elevene som 

hadde blitt intervjuet i hennes studie sa at forholdet til læreren var med å påvirke forholdet til 

faget. Akey (2006) støtter dette, da hun skriver at forholdet mellom lærer og elev, samt 

miljøet i klasserommet, er positivt relatert til elevers engasjement. I følge Akey (2006) viser 

flere studier at elever som rapporterer om omsorgsfull og støttende relasjoner i skolen, har 

mer positive holdninger og er generelt mer fornøyd med skolehverdagen. I tillegg til å danne 

gode relasjoner, bør læreren ha klare forventninger i forhold til oppførsel i klassen, samt la 

elevene få samarbeide, da disse grepene kan føre til engasjement.  
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Tidligere i oppgaven har vi sett at emosjonell og faglig støtte fra læreren også er viktig for 

elevene. En undersøkelse gjennomført av Midgley, Feldlaufer, og Eccles (1989) så nærmere 

på dette. De fant ut at elever som rapporterte et bytte til en lærer som de anså som mer 

støttende enn den forrige, fikk et bedre forhold til faget. Dette stemmer godt over ens med 

forskning gjort av Mata, Monteiro, og Peixoto (2012). Elever som opplevde det motsatte, 

rapporterte derimot sterk nedgang i syn på fagets egen- og nytteverdi (Midgley, Feldlaufer, & 

Eccles, 1989).  

 

Mata et al. (2012, s. 8) oppsummerer hvordan læreren kan påvirke elevers holdninger slik:  

«A teacher who is supportive to students, who shapes student expectations about learning in a 

positive way, who sets meaningful tasks which are somewhat, but not excessively 

challenging, and promotes cooperative learning environments will probably stimulate 

intrinsic motivation in their students and, as a corollary, may contribute to the development 

of more positive attitudes towards math». 

 

2.5 Mestring 

Elevers oppfattelse av egen kompetanse utgjør en av de tre kategoriene i holdningsmodellen 

til Di Martino og Zan (2009). De deler den inn i høy og lav oppfattelse, og legger utsagn som 

«jeg skjønner det ikke», eller «jeg får dårlige karakterer» til grunn for denne kategorien. I 

følge Manger, Hansen, og Nordahl (2012) er det ikke nødvendigvis om eleven vurderer seg 

selv som flink eller ikke som er viktig når de møter utfordringer i skolen. Det viktigste er at 

eleven i møtet med ulike problemer i faget har en grunnleggende tro på å kunne gjøre det som 

skal til for å løse det. Dette er det de kaller mestringsforventning. Videre skriver de at lav 

mestringsforventning vil føre til lav motivasjon hos eleven. Manger et al. (2012) refererer til 

Bandura (1997), som skriver at en elevs mestringsforventning kan påvirkes av fire faktorer. 

Det første er autentiske mestringsopplevelser, det andre er vikarierende erfaringer, det tredje 

handler om verbal overtalelse, og det siste er fysiologisk tilstand. I innledningen til oppgaven 

så vi at motivasjon utgjorde en del av holdningskonstruktet som ble målt i en PISA-

undersøkelse. Dersom motivasjon og holdninger henger tett sammen, vil lav eller høy 

mestringsforventning, som ifølge Manger et al. (2012) henger tett sammen med mye eller lite 

motivasjon, henge tett sammen med holdninger til matematikk. Det vil da kunne være viktig 

for lærere å jobbe med de fire punktene for å øke elevers forventning om mestring.  
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Roesken, Hannula, og Pehkonen (2011) gjennomførte et forskningsprosjekt for å finne ut 

hvordan elevers syn på seg selv som en «learner of mathematics» påvirket engasjement og 

prestasjoner i skolen. Utvalget var fra to ulike matematikkurs, hvor den ene gruppen var fra et 

vanskeligere kurs enn det andre. Et interessant funn i forskningen var hvordan elever fra både 

det vanskelige og mindre vanskelige kurset synes faget var utfordrende. Likevel så forskere 

at elever fra det vanskeligste kurset hadde større tro på suksess i faget, kontra elevene fra det 

mindre vanskelige kurset. Videre ville de se på hvilke av kategoriene de testet i 

spørreskjemaet som opptrådte samtidig. De fant en sterk korrelasjon mellom elevers 

oppfattelse av egne evner og elevens tro på suksess/lykkes/mestring i faget. I tillegg så de en 

sterk negativ korrelasjon mellom å synes faget er vanskelig, og tro på å mestre faget.  

 

Elever som mestrer matematikk, vil sannsynligvis også prestere godt i faget. Derfor er det 

også relevant å se på hva forskning sier om sammenhengen mellom prestasjoner og 

holdninger. Et forskningsprosjekt som ofte blir referert til, er metaanalysen til Ma og Kishor 

(1997). De ville prøve å finne ut om holdninger til matematikk påvirket prestasjoner til faget, 

og omvendt. De oppdaget at forholdet mellom holdninger til matematikk og prestasjoner var 

positivt, men ikke sterkt. De skriver også at forholdet mellom prestasjoner og holdninger til 

matematikk ikke var signifikant. De påpeker, i likhet med Di Martino og Zan (2009) at 

tidligere forskning på holdninger er kritikkverdig, og at dette sannsynligvis har påvirket 

resultatet for studien.  

 

Både i TIMSS 2011 og PISA 2012 ser forskerne en positiv sammenheng mellom prestasjoner 

og holdninger. Den internasjonale rapporten fra TIMSS 2011 (Mullis, Martin, Foy, & Arora, 

2012) refererer til en metastudie gjennomført av Hattie (2009), hvor de også finner en positiv 

sammenheng mellom holdninger til matematikk og prestasjoner. Selv om man ser en positiv 

sammenheng mellom de to variablene, er det som både Mullis et al. (2012) og Jensen og 

Nortvedt (2013) understreker; det vil være påvirkning i begge retninger og dermed vanskelig 

å si noe om hva som påvirker hva. Et godt eksempel på dette illustreres av den nevnte case-

studien til Hannula (2002). I intervjuet med «Rita» kom det frem at hun hadde begynt å like 

faget fordi hun mestret det, og at hun mestret det fordi hun begynte å like det. Som Hannula 

(2002) poengterer vil Ritas argumentasjon være sirkulær, og det vil som nevnt være 

vanskelig å si noe om hvilken retning påvirkningen skjer.  
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Margolis og McCabe (2006) skriver hvorfor mangel på mestringsforventning kan være 

destruktivt. De mener at mangel på mestringsforventning kan lage selvoppfyllende profetier. 

Elever som mangler tro på å mestre oppgaver holder seg kanskje unna fordi de forventer enda 

et nederlag. Når eleven gjør lite eller ingenting for å mestre oppgaven, vil det føre til at 

eleven ikke får det til, noe som vil forsterke elevens oppfattelse av egen 

mestringsforventning. Manger et al. (2012) skriver at noe av det som kan hjelpe mot slike 

elever, er å oppmuntre elevene til å gjøre en innsats. Elever som øker innsatsen vil ha større 

sannsynlighet for å mestre, noe som på sikt kan øke mestringsforventningen. De påpeker 

likevel at man som lærer må være forsiktig. Dersom elever som føler at de gir alt, blir bedt 

om å gjøre enda mer, kan det oppmuntringen fungere mot sin hensikt.  

 Manger et al. (2012) skriver at det vil være viktig for læreren å vite noe om 

attribusjonsmønsteret til eleven, som handler om årsaksforklaringer på egne prestasjoner. 

Dersom eleven mener grunnen til manglende mestring er egne evner, har eleven dårlig 

utgangspunkt for å mestre senere da mange elever ser på egne evner som noe stabilt. Boaler 

(2002) skriver også om attribusjon i sin forskning. Han skriver at elever ofte forklarer sin 

egen matematikkangst eller svake prestasjoner med organisatoriske feil eller mangler. I 

tillegg mente flere elever at de kunne gjort det bedre bare det hadde vært en annen kontekst 

eller et annet tema. Dersom mestring har en påvirkning på elevers holdninger, vil det være 

viktig for en lærer å vite hva eleven mener er grunnen til den manglende mestringen.  

 

2.5.1 Vurdering og karakterer 

Karakterer var et tema som ble tatt opp av flere av elevene i undersøkelsen til både Di 

Martino og Zan (2009) og Pepin (2011). I artikkelen til Di Martino og Zan legger de vekt på 

elevers ulike oppfatning av hva som er suksess. For noen var suksess gode karakterer, men 

for andre handler suksess om forståelse. Pepin’s informanter legger også vekt på vurdering, 

og Pepin skriver at: «Examinations appear to define whether a pupil is ‘good at maths’ or 

not». I en undersøkelse gjort av Goodykoontz (2008) rapporterte elever at vurdering var noe 

av det som påvirket holdningene deres. Mengden og type vurdering var det som hadde mest 

påvirkningskraft.  Til tross for at elevene både i prosjektet til Di Martino og Zan (2009), 

Pepin (2011) og Goodykoontz (2008) skriver om vurdering og karakterer er viktig for deres 

forhold til matematikk, blir temaene lite diskutert i de respektive artiklene.  
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Ut ifra hva jeg har funnet, er det ikke særlig mange forskere som har sett på hvordan elever 

opplever å motta karakterer, og hvordan det eventuelt påvirker deres holdninger til faget. En 

studie gjennomført av Crocker, Karpinski, Quinn, og Chase (2003) har sett nærmere på 

hvordan karakterer påvirker selvtilliten til studenter. De fant i sin studie at studenter som fikk 

dårlige karakterer rapporterte at selvtilliten sank, mens elever som fikk høye karakterer 

rapporterte at selvtilliten økte. De elevene som i stor grad identifiserte seg med det 

akademiske, opplevde at selvtilliten sank mye dersom de ikke mottok den karakteren de følte 

de fortjente, mens den ikke økte noe særlig dersom de gjorde det bedre enn de trodde. Dette 

gjør disse elevene ekstra sårbare i forhold til karakterer (Crocker et al., 2003). En måte 

karakterer og vurderinger kan påvirke elevers holdninger til matematikk, er dersom det 

forårsaker stress. I en studie fant Anda et al. (2000) at vurderinger og karakterer er noe av det 

som er mest stressende for elever, i tillegg til forventninger til egen karriere.   
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3 Metode 
For å kunne svare godt på en problemstilling, er det viktig å velge riktig metode. Ulike 

forskningsspørsmål kan undersøkes på forskjellige måter, noe som vil gi variasjon i hvilke 

data man får. En viktig del av et forskningsprosjekt vil derfor være å tenke over hvilken 

metode man vil ta i bruk for å belyse en problemstilling.  

 

Dette prosjektet tar utgangspunkt i fenomenologisk filosofi, som handler om «å utforske og 

beskrive mennesker og deres erfaringer med, og forståelse av, et fenomen» ifølge 

(Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2010, s. 82). Jeg vil altså prøve å finne mening om et 

eller flere fenomener som elevene beskriver i sine matematikkhistorier. Matematikkhistoriene 

er elevenes måte å beskrive sin livsverden på, og det blir min jobb å analysere dem for å finne 

mening. Det er ifølge Johannessen et al. (2010) tre faser i en fenomenologisk studie: 

forberedelse, datainnsamling og analyse og rapportering. I denne delen av oppgaven vil jeg 

presentere hvordan jeg gjennomførte de forskjellige fasene. 

 

Formålet med denne studien er ikke å lage generaliserbar statistikk, men å kunne fortelle noe 

om hvordan elever i VG1 har opplevd sitt forhold med matematikk gjennom skoleløpet. Selv 

om en kvalitativ tilnærming ikke gir generaliserbart datamateriale, kan det gi en dypere 

forståelse enn kvantitativ statistikk, som for eksempel innsikt i en elevs tanke- og følelsesliv 

(Larsen, 2007). I et intervju, som er en mye brukt kvalitativ metode, får man mulighet til å 

stille spørsmål om det man lurer på, i tillegg er man fleksibel til å kunne stille 

oppfølgingsspørsmål og oppklare eventuelle misforståelser som kan oppstå underveis 

(Larsen, 2017). Dette gjør at man får er større nærhet til data i forhold til kvantitativ 

forskningsmetode, hvor man ofte ser en viss distanse mellom forskningspersoner og 

informanter (Kleven, Hjardemaal, & Tveit, 2011). 

 

Både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder er brukt i forskning på holdninger til 

matematikk. Tidligere var det vanligst med en kvantitativ tilnærming når det forskere skulle 

se nærmere på holdninger til matematikk, og spørreskjema var mye brukt. Fordelen med å 

bruke spørreskjemaer er at man kan nå ut til mange informanter, noe som igjen kan legge 

grunnlag for generaliserbar statistikk (Larsen, 2017). Samtidig er det noen utfordringer med 

bruk av spørreskjemaer. Hvilke påstander skal informantene få og hva som er en god eller 

dårlig skår, er noen av spørsmålene man må spørre seg (Di Martino & Zan, 2009). Di 
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Martino og Zan (2009) stiller også et overordnet spørsmål til hvilken tilnærming man bør ha 

til forskning på holdninger. Kan holdninger egentlig måles med kvantitativ tilnærming, eller 

bør det beskrives gjennom en kvalitativ tilnærming? Tidligere var kvantitative metoder det 

som ble mest brukt innenfor dette forskningsområdet, men man har sett et stadig større 

innslag av kvalitative metoder i nyere forskning, blant annet fordi det i større grad fanger opp 

kompleksiteten i holdninger til matematikk (Di Martino & Zan, 2009). 

 

3.1 Valg av metode 

I dette prosjektet brukes to ulike kvalitative metoder. Først og fremst brukes tekster som 

elever skriver om sin matematikkhistorie, i tillegg til at det ble gjennomført noen intervjuer 

for å få noe rikere data. Jeg vil nå til å beskrive de to metodene, fortelle hvordan jeg brukte 

dem samt drøfte fordeler og ulemper.  

 

3.1.1 Elevtekstene 

Selve ideen om å bruke elevskrevne matematikkhistorier er inspirert fra Di Martino og Zan 

(2009), men utførelsen er noe annerledes. I deres prosjekt skrev 1600 elever fra alle 

klassetrinn sin matematikkhistorie, én gang. I dette prosjektet skriver en klasse på rundt 20 

elever sin matematikkhistorie fordelt på to omganger. Først skriver elevene sin 

matematikkhistorie fra så langt tilbake de husker og til og med de var ferdig på 

ungdomsskolen. Dette gjør de i starten av høstsemesteret på VG1, når de fremdeles har tiden 

fra ungdomsskolen friskt i minne. I starten av vårsemesteret skal elevene fullføre sine 

matematikkhistorier når de skriver om hvordan det første halvåret på videregående skole har 

vært. På den måten fikk jeg matematikkhistoriene fordelt på to omganger, hvor den første 

perioden strekker seg over mange år, mens den andre bare omhandler et halvår. Detaljer 

rundt gjennomføringen av prosjektet vil komme senere i oppgaven.  

 

Selve metoden kan beskrives på flere måter. Di Martino og Zan (2009) karakteriserer 

datamaterialet som autobiografisk materiale, altså data informanten formidler om eget liv. 

Måten å innhente denne type data kan komme fra det Ehn og Öberg (2011) kaller et 

biografisk intervju. I metodelitteraturen til Ehn og Öberg (2011) er det snakk om en klassisk 

intervjusituasjon mellom intervjuer og informant, hvor den ene stiller spørsmålene og den 

andre svarer. I mitt tilfelle har jeg valgt å la elevene skrive på sine private datamaskiner, noe 

som gjør at de kan fortelle hele sin historie uten avbrytelser fra intervjuer. Dersom man skal 
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bruke intervjuskalaen til Christoffersen og Johannessen (2012), som går fra helt åpne til helt 

fastsatte intervjuer, kan man plassere denne metoden helt i den åpne enden av skalaen. 

Elevene får ett spørsmål, som er å skrive sin matematikkhistorie fra så langt tilbake de husker 

frem til de er ferdig på ungdomsskolen. Hva de svarer, og hvordan de svarer på spørsmålet, 

blir opp til den hver enkelt elev. Med å bruke denne metoden får intervjueren ingen mulighet 

til å stille oppfølgingsspørsmål eller grave etter relevant informasjon, noe man ville hatt i en 

mer tradisjonell intervjusituasjon.   

 

Noe som er spesielt med denne metoden er at det tar vekk det Larsen (2017) omtaler som 

intervjueffekten. Intervjueffekten handler om at intervjusituasjonen i seg selv kan påvirke 

data som blir samlet inn, og det kan være både menneskelige og ikke-menneskelige faktorer 

som påvirker (Kvale & Brinkmann, 2015). For eksempel vil det for noen være ubehagelig å 

snakke med en fremmed voksen. Med denne metoden tar man vekk denne mulige effekten.  

Men, dersom intervjueren klarer å skape en trygg atmosfære og en god relasjon til 

intervjuobjektet, kan dette også påvirke hva intervjuobjektet sier på en positiv måte. Det vil 

altså være på godt og vondt at man fjerner den såkalte intervjueffekten.  

 

Kleven et al. peker på noe av utfordringene med å forske kvalitativt, og skriver: «Den 

viktigste svakheten ved å be folk gi opplysninger om seg selv, er at vi er avhengige av at de 

har både tilstrekkelig selvinnsikt og tilstrekkelig vilje til å gi de riktige svarene» (Kleven et 

al., 2011, s. 35). Ehn og Öberg (2011) skriver at i en slik situasjon er det ikke så viktig om 

faktaene stemmer eller ikke, for det er informantens versjon av det aktuelle temaet som er 

viktig i denne sammenhengen. Selv om det elevene skriver kanskje ikke stemmer helt med 

det som skjedde i virkeligheten, vil det være viktigere å fange elevens oppfatning av 

situasjonen. 

 

Det finnes noen utfordringer med både kvantitative og kvalitative metoder, og Di Martino og 

Zan (2009) påpeker at det også finnes generelle utfordringer med forskning på holdninger. En 

av utfordringen kan være at elever ytrer andre holdninger enn de egentlig har. Dette kan 

skyldes ulike grunner. I noen tilfeller er det snakk om holdninger som ikke har særlig stor 

aksept i samfunnet. I andre tilfeller finnes det et sprik mellom hvilke holdninger informanten 

har, og hvilke holdninger man skulle ønske at man hadde. Hvilke av disse som beskrives vil 

være umulig for den som leser de å skille. Dette vil også være et problem når 

matematikkhistoriene leses og analyseres. Det kan være snakk om holdninger eleven skulle 



 24 

ønske han eller hun hadde, eller det kan være snakk om holdninger som egentlig tilhører 

andre, for eksempel foreldrene.    

 

3.1.2 Intervjuene 

I tillegg fant jeg det hensiktsmessig å intervjue noen få av elevene for å få mer dybde i 

datamaterialet. Matematikkhistoriene til elevene vil gi en viss forståelse av hvordan deres 

forhold til faget har utviklet seg, men som Dalen (2011, s. 15) skriver: «Det kvalitative 

intervjuet er spesielt godt egnet for å få innsikt i informantenes egne erfaringer, tanker og 

følelser». Det finnes flere ulike typer intervjuer, og i denne sammenhengen var 

semistrukturert eller halvstrukturert intervju det best egnede. Denne typen intervju 

kjennetegnes ved at den ligger et sted midt mellom det strukturerte og det ustrukturerte 

intervjuet. Intervjueren forbereder noen spørsmål og temaer som samtalen skal dreie seg om, 

samtidig som det er rom for å grave dypere og stille oppfølgingsspørsmål dersom det dukker 

opp noe interessante (Dalen, 2011). I denne undersøkelsen er formålet med intervjuene å få 

stilt noen gode spørsmål til det elevene allerede har skrevet i sine matematikkhistorier. På den 

måten kan jeg få oppklarende og/eller utdypende informasjon i forhold til de temaene som er 

relevant.  

 

3.2 Utvalg 

3.2.1 Utvalg til elevtekstene 

Utvalget i denne undersøkelsen ble valgt ved hjelp av det Johannessen et al. (2010) kaller for 

kriteriebasert utvelgelse, som betyr at informantene oppfyller visse krav jeg har satt. I dette 

prosjektet er målet å få en dypere innsikt i hva som påvirker elevers holdninger til 

matematikk gjennom skoleløpet. Jeg ville undersøke så store deler av skoleløpet som mulig, 

og var derfor interessert i elever på videregående skole. Jeg ble satt i kontakt med en lærer av 

min veileder, som hadde en klasse i matematikk i første klasse på videregående. Denne 

klassen hadde på daværende tidspunkt rundt 20 elever, noe som virket som et rimelig utvalg 

med tanke på oppgavens omfang.  

 

3.2.2 Utvalg til intervjuene 

Når jeg skulle velge hvem av respondentene jeg ville intervjue, gjorde jeg også et 

kriteriebasert utvalg (Johannessen et al., 2010). Til intervjuene var det viktig å velge noen av 

de elevene som hadde skrevet om de temaene som var omtalt av flest elever, da det var disse 
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temaene jeg ville ha mer informasjon om. Jeg kunne deretter lage spørsmål på bakgrunn av 

hva disse elevene hadde tatt opp i sine matematikkhistorier.  

 

3.3 Gjennomføring 

3.3.1 Forberedelser og pilot 

For at elevene enklest mulig kunne skrive flere ganger på samme historie, valgte jeg å la de 

skrive på sine egne PC’er slik at de kunne føre dokumentet sitt over på en minnepinne de fikk 

av meg. Minnepinnene fikk jeg låne av min veileder. I tillegg til å ordne minnepinner måtte 

jeg lage et samtykkeskjema, slik at jeg hadde elevenes samtykke på at de ville være med i 

forskningen.  

 

For at gjennomføringen av en slik datainnsamling skal gå bra, kan det være lurt å 

gjennomføre en pilot. Man bruker da et annet utvalg for å teste og avdekke eventuelle feil 

eller mangler med metoden man har bestemt seg for å bruke. Jeg underviser selv i en klasse i 

P-matematikk som takket ja til å stille opp. På forhånd måtte jeg tenke nøye ut hvordan jeg 

ville formulere meg til klassen som skulle skrive, slik at deres matematikkhistorier ikke ble 

preget av hva jeg sa. Dette løste jeg med å ferdigstille en powerpoint i forkant med all 

nødvendig informasjon. Spørsmål underveis måtte jeg eventuelt ta på sparket. Etter å ha 

gjennomført piloten fikk jeg tilbakemeldinger om at informasjonen var fyldig og god, men at 

den tilmålte tiden for å skrive selve matematikkhistorien ikke var lang nok. Under piloten 

fikk elevene 10 minutter, noe som ble utvidet til 18 minutter på selve studien.  

 

3.3.2 Første datainnsamling 

Etter at piloten var gjennomført tok jeg kontakt med læreren for å avtale når det passet for 

meg å komme. Vi ble enige om en dag, og læreren hadde forberedt elevene på at jeg skulle 

komme denne dagen.  

 

De av elevene som ikke hadde tatt med PC til timen, fikk mulighet til å gå å hente dem før 

jeg presenterte meg selv og prosjektet. Etter at informasjonen var gitt fikk de spørsmål om de 

ville være med på forskningen, og samtlige av elevene ville være med. Elevene skrev under 

på samtykkeskjemaet jeg hadde laget. Jeg samlet så inn arket med deres signatur, mens de 

fikk beholde arket med informasjon om prosjektet. På den måten kunne elevene lese gjennom 

informasjonen i etterkant, og de fikk beskjed at dersom de ønsket å trekke seg fra prosjektet, 
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var dette naturlig nok helt greit. Elevene fikk så utdelt hver sin minnepinne med et nummer 

på. Nummeret ble ført inn i klasselisten slik at jeg kunne ha oversikt over hvem som skulle ha 

tilbake hvilke minnepinner når den andre datainnsamlingen skulle gjennomføres. I og med at 

tekstene ikke skulle signeres med navn, og ikke inneholdt noen sensitive opplysninger, måtte 

jeg ikke melde prosjektet til NSD. Noen av elevene leverte minnepinnene etter noen få 

minutter, andre brukte hele den tilmålte tiden. Litt før det hadde fått 18 minutter fikk de 

elevene som fremdeles skrev beskjed om at de måtte begynne å runde av, og tekstene ble så 

lastet over på minnepinnene og levert til meg.  

 

3.3.3 Andre datainnsamling 

I starten av andre semester dro jeg på ny til denne klassen slik at de skulle få fullføre sin 

historie med matematikk. Elevene skulle da skrive hvordan deres matematikkhistorie hadde 

utviklet seg i løpet av første halvår på videregående skole. Igjen hadde jeg laget en 

powerpoint med informasjon, slik at jeg skulle si hverken for mye eller for lite. Til den andre 

datainnsamlingen var det noen av elevene som var med på første runde som ikke var til stede 

under andre runde. I tillegg til at det var en del elever som hadde startet i klassen i etterkant 

fordi de hadde byttet fra T-matematikk til P-matematikk. Jeg gikk gjennom hva prosjektet 

handlet om for de elevene som ikke var til stede under første datainnsamling, og de fikk 

mulighet til å skrive under på samtykkeskjemaet dersom de ville være med. Disse elevene 

fikk beskjed om å skrive hele sin matematikkhistorie, fra så langt tilbake de kunne huske og 

frem den dagen.  

De elevene som var tilstede under første datainnsamling, fikk beskjed om at dersom de følte 

de hadde noe usagt til den første delen av sin matematikkhistorie, sto de fritt til å tilføre det. 

Elevene fikk 18 minutters tidsramme, samme som forrige gang.  

 

3.3.4 Intervju 

Da jeg hadde bestemt meg for hvilke elever jeg ville snakke med, dro jeg til skolen for å 

gjennomføre intervjuene. Jeg fikk låne et av naborommene til det klasserommet de hadde 

undervisning i, slik at jeg enkelt kunne komme inn i klassen å hente de elevene jeg ville 

snakke med.  Til disse semistrukturerte intervjuene lagde jeg ferdig noen spørsmål på 

forhånd, fordi jeg ville at samtalen skulle i hovedsak dreie seg rundt hva elevene hadde 

skrevet tidligere. Samtidig stod jeg fritt til å kunne stille oppfølgingsspørsmål til elevene 

dersom noe var uklart, eller om det var noen jeg ville vite mer om. Jeg måtte ta høyde for at 
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noen av elevene kunne være borte den dagen jeg skulle gjøre intervjuene, og lagde derfor 

noen spørsmål til flere av elevene. Jeg visste at jeg ville snakke med to-tre stykker, så jeg 

lagde meg en prioritert liste med fem personer slik at jeg fikk gjort intervjuene selv om de 

øverste på listen var vekke. Det ble gjort to intervjuer av de som jeg helst ville snakke med, 

hvor jeg tok notater på min PC undervegs. Etter begge intervjuene leste jeg over hva jeg 

hadde skrevet for å sjekke om det jeg hadde notert underveis var det samme inntrykket jeg 

satt med i etterkant. Helt til slutt takket jeg klassen for samarbeidet.  

 

3.3.5 Analysen 

Etter å ha samlet inn alt datamaterialet begynner analyseprosessen. Når tekstsekvenser skal 

analyseres kan det gjøres på flere måter. Ehn og Öberg (2011) skriver om hvordan man skal 

analysere biografiske intervjuer, og mener at man må skille mellom innholdsanalyse og 

analyse av form/uttrykksmetode. «Innholdsanalysen handler om hvilke hendelser, personer 

og temaer som skildres. Formanalysen er rettet mot fortellingens oppbygning og språk» (Ehn 

& Öberg, 2011, s. 64). Dette prosjektet gjennomføres etter fenomenologiske tradisjoner, noe 

som vil si at vi skal forstå verden gjennom andre mennesker, altså fokusere på innholdet i 

elevenes matematikkhistorier (Christoffersen & Johannessen, 2012). 

 

Første steg i en fenomenologisk analyse er å skaffe seg et helhetsinntrykk og sammenfatte 

meningsinnhold (Christoffersen & Johannessen, 2012). Etter å ha lest gjennom alle tekstene 

fra den første datainnsamlingen i starten av høstsemesteret, handlet det først om å skaffe seg 

et overblikk over hva elevene la vekt på i sine matematikkhistorier. Jeg leste gjennom alle 

tekstene et par ganger, samtidig som jeg noterte meg et par stikkord for hver elev. Deretter 

ventet jeg en dag før jeg leste dem på nytt, for å se om jeg fikk samme helhetsinntrykket. Når 

jeg hadde gjort dette begynte jeg å lage noen erfaringsnære koder, altså koder som ligger tett 

opp til hva elevene hadde skrevet. Denne prosessen blir også kalt induktiv koding 

(Christoffersen & Johannessen, 2012), eller åpen koding, hvor «forskeren setter 

begrepsmessige merkelapper på hendelser, begivenheter eller andre fenomener» 

(Johannessen et al., 2010, s. 185). Et eksempel på en kode ble «karakterer», et tema som 

svært mange av elevene skrev om. Her ville jeg først og fremst samle alle som skrev om noe 

som hadde med karakterer og gjøre, før jeg eventuelt senere kunne gå inn å se hva innholdet 

var i de ulike tekstsegmentene. Eksempel på hva kategorien «karakterer» kunne inneholde 

var elever som skrev at de ikke hadde fått den karakteren de hadde forventet, eller at de 
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begynte med «liksomkarakterer» i 7. klasse. Om det ble beskrevet med positivt eller negativt 

fortegn spilte ikke noen rolle i første omgang, da jeg var mer opptatt av selve faktoren. 

Senere, etter å ha samlet sitater fra ulike elever under en kategori, kunne jeg begynne å tolke 

hva elevene egentlig hadde skrevet. 

 

Etter å ha laget kategorier å sortere datamaterialet i, starter en prosess som Christoffersen og 

Johannessen (2012) kaller for «kondensering» Det handler om å trekke ut relevante 

tekstsegmenter og sortere de i relevante kategorier. Jeg organiserte det i excel, hvor 

kategoriene sto i kolonnen lengst til venstre, og nummeret på minnebrikkene sto i øverste 

raden. På den måten kunne jeg se hvilken elev som hadde skrevet hva, samt hvor mange som 

har skrevet noe om de ulike kategoriene. Det vil da være enkelt å kunne se etter mønster i 

datamaterialet mitt. Når jeg organiserer det på denne måten, vil jeg kunne si både noe 

kvalitativt og kvantitativt om innsamlet data, noe Lindgren (2011) oppfordrer til. Han 

påpeker likevel at det er noen utfordringer med nettopp dette, da tekstene som skal analyseres 

kan være dårlig eller utydelig skrevet. Det vil dermed bli en tolkningssak om de tilhører en 

kategori eller ikke. Dette var også noe av utfordringen med analysen i dette prosjektet, da det 

ikke alltid var enkelt å skjønne budskapet i enkelte deler av elevenes matematikkhistorier. 

Dersom man får tallfestet ulike mønstre i en tekst, vil det være naturlig å lete etter mening i 

språket bak tallene. Dette viser at hovedskillet mellom kvantitative og kvalitative metoder er 

mer flytende i praksis enn i teorien (Larsen, 2017).  

 

Analyse av ustrukturerte intervjuer blir beskrevet som vanskeligere enn analyse av 

strukturerte intervjuer, fordi de vil som regel være helt ulike fra intervjuobjekt til 

intervjuobjekt (Christoffersen & Johannessen, 2012). Analysen av de to intervjuene i dette 

prosjektet var noe annerledes, fordi spørsmålene var basert på temaer de allerede hadde 

skrevet om i sine matematikkhistorier. Svarene de ga i intervjuene var dermed med på å 

bygge opp under og gi utdypende informasjon om de temaene de tidligere hadde tatt opp. 

Analysen av intervjuene ble dermed ikke like omfattende som den kanskje hadde vært 

dersom det var prosjektets hoveddata.  

 

 

 

3.4 Kvalitet på forskningen 
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3.4.1 Forskningens validitet 

I dette prosjektet, og forskning ellers, er troverdighet viktig. Forskningens validitet sier noe 

om troverdigheten prosjektet har. Johannessen et al. (2010, s. 230) definerer det slik: 

«Validitet i kvalitative undersøkelser dreier seg om i hvilken grad forskerens fremgangsmåter 

og funn på en riktig måte reflekterer formålet med studien og representerer virkeligheten».  

 

Det finnes ulike måter en forsker kan øke prosjektets validitet på. Jeg har, i tillegg til å 

analysere elevers matematikkhistorier, brukt data fra intervju med noen elever for å få et enda 

dypere innblikk i historiene til disse elevene. Denne måten å kombinere to ulike metoder for 

å kunne belyse problemstillingen fra litt ulike vinkler er det som kalles metodetriangulering, 

og er med å øke prosjektets validitet (Johannessen et al., 2010).  

 

3.4.2 Validitet i matematikkhistoriene 

Det første jeg måtte vurdere var hvilken og hvor mye informasjon elevene skulle få før de 

skrev sine matematikkhistorier. Informasjonen jeg ga til elevene kunne fort påvirke hva og 

hvordan de skrev. Befring (2015) skriver at forskerens forventninger og forutinntatte 

oppfatninger ofte er en utfordring for kvalitativ forskning. For eksempel kan mine 

forventninger til hva de skriver, eller det jeg har lest av tidligere forskning være med å prege 

hvilken informasjon jeg gir, som igjen vil kunne påvirke data. Dersom jeg hadde kommet 

med et eksempel til elevene i mitt prosjekt om hva elever i andre prosjekt hadde skrevet om, 

kunne dette ført til at mange av elevene ble påvirket av eksempelet. Dette vil uansett være en 

vanskelig balansegang, da noen elever kanskje hadde skrevet mer hvis de hadde fått noen 

ideer om hva de skulle skrive om. Likevel valgte jeg å ikke gi elevene noen konkrete 

eksempler, fordi jeg var interessert i hva som hadde vært viktig for dem og deres forhold til 

matematikk. Dette var noe jeg eksplisitt fortalte elevene.   

 

Tidligere i metodekapittelet skrev jeg at denne måten å samle inn data på, altså å la de skrive 

uavbrutt på egne datamaskiner, fjerner man noe av intervjueffekten. Man kan likevel ikke 

undervurdere hvilken påvirkning det hadde at både jeg og læreren deres var i klasserommet 

under begge datainnsamlingene. Spesielt under andre datainnsamling, da elevene skulle 

skrive om deres opplevelse av første halvår på videregående skolen, kan det hende at flere 

elever hadde nevnt læreren i sine tekster. Det var likevel nødvendig at læreren var i 

klasserommet på grunn av spesielle omstendigheter.  
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Som forsker bør man være bevisst på at forskningen kan bli påvirket av ens egen forforståelse 

av tema, og at dette vil kunne påvirke hvordan man tolker tekster (Befring, 2015; Thagaard, 

2009). I tillegg til dette, mener Christoffersen og Johannessen (2012) at forforståelsen også 

kan påvirke hvordan man presenterer tolkningene. I dette prosjektet har jeg analysert 

elevtekstene og intervjuene, og presenterer de temaene som var mest fremtredende. Jeg 

legger frem ulike sitater fra tekstene akkurat slik de er skrevet av elevene, slik at jeg beholder 

matematikkhistorienes autentisitet. I tillegg vil dette bidra til prosjektets «gjennomsiktighet», 

som handler om å tydeliggjøre hvilket grunnlag fortolkninger er gjort på. Dette er ifølge 

Thagaard (2009) med på å øke studiens troverdighet. I tillegg supplerer jeg med segmenter 

fra intervjuene.  

Hvilke sitater og situasjoner jeg velger å trekke frem og hvilke temaer jeg velger å 

legge mest vekt på vil også være påvirket av mitt opprinnelige ståsted, noe man må være klar 

over.   

 

Figuren er hentet fra Christoffersen og Johannessen (2012, s. 23), som understreker at man 

først gjør et valg av hva man vil observere, før man også gjør et valg angående hva man vil 

legge vekt på i resultatene.  

 

Man kan også spørre seg om validiteten til selve matematikkhistoriene. Husker elevene 

egentlig så godt som de tror de gjør? For disse elevene vil det ikke være så mange år siden de 

opplevde overgangen fra barne- til ungdomsskolen, men det er ti år siden de gikk i 1. klasse, 

som noen av elevene skriver om i sine historier. Jeg nevnte tidligere i oppgaven hvorfor det 

kan være problematisk og vanskelig å forske på holdninger, som handler om at informanter 

ikke alltid uttrykker holdninger de faktisk har (Di Martino & Zan, 2009). For eksempel kan 

holdninger om at matematikk er viktig for videre studier og jobb være holdninger man har 

«arvet» fra foreldrene, og ikke noe man som ungdom egentlig mener. 

 

3.4.3 Validitet i intervjusituasjonene 
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Det finnes flere måter å styrke validiteten til intervjudata på. Først og fremst må det være 

kvalitet i spørsmålene som stilles av intervjueren, slik at de som intervjues får muligheten til 

å gi gode utfyllende svar (Dalen, 2011). Siden spørsmålene som ble stilt til elevene var basert 

på hva de allerede hadde skrevet noe om i sine matematikkhistorier, hadde de allerede gjort 

seg noen tanker rundt det aktuelle temaet, og spørsmålene genererte derfor gode svar. I de 

spørsmålene jeg hadde forberedt på forhånd unngikk jeg ledende spørsmål, men i 

halvstrukturerte intervjusituasjoner må man være obs på dette også underveis i samtalen, da 

ledende spørsmål er uheldig for prosjektets troverdighet  (Kvale & Brinkmann, 2015). Også 

her må jeg være bevisst på mitt ståsted og min forkunnskap, både med tanke på hva jeg spør 

om, og hvordan jeg spør. Det vil være viktig å stille spørsmålene på en slik måte at eleven 

føler at han eller hun kan svare akkurat som de vil.  

 

Utover selve spørsmålene, er det også viktig å drøfte transkripsjonens validitet og reliabilitet. 

I følge Befring (2015) er det et underkommunisert reliabilitetsproblem at selve 

transkriberingen kan være krevende. I mitt tilfelle anså jeg det ikke som hverken nødvendig 

eller særlig nyttig å ta opp samtalen jeg hadde med elevene, da jeg ikke var spesielt 

interessert i det språklige. Jeg var mer interessert i essensen av hva de sa, og hva de fortalte 

utover hva de hadde skrevet i sine matematikkhistorier. I samtale med elevene tok jeg notater 

underveis, noe som fungerte bra. Jeg skrev noe underveis i intervjuet, og noe rett etter eleven 

svarte. Man må være klar over at skriving undervegs i intervjuet, samt de små pausene hvor 

jeg skrev mellom spørsmålene, kan påvirke intervjusituasjonen da det blant annet ødelegger 

noe av flyten i samtalen. 

 

Å snakke om valide transkripsjoner er ifølge Kvale og Brinkmann (2015, s. 212) vanskelig, 

da det ikke finnes noen «sann, objektiv oversettelse fra muntlig til skriftlig form». Dersom 

intervjuene hadde vært hoveddata i dette prosjektet, burde jeg gjort en mer detaljert 

transkripsjon enn hva jeg gjorde i dette tilfelle, hvor de fungerte mer som støtte til 

matematikkhistoriene. En måte jeg kunne gjort transkripsjonen/notatene mer valide på, var å 

ha tatt med meg en ekstra person til intervjuet (Befring, 2015). Da kunne vi diskutert hva som 

faktisk var essensen i det eleven fortalte. Dette vurderte jeg, men samtidig bør man ikke 

undervurdere effekten av å være to voksne i en intervjusituasjon, kontra en. Intervjueffekten 

kan muligens bli større av dette.  
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3.4.4 Forskningsresultatets overførbarhet 

I kvalitativ forskning bruker man ikke ord som generaliserbarhet, noe som er forbeholdt 

kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning brukes ordet overførbarhet. Overførbarhet 

handler om hvorvidt sentrale trekk ved ett forskningsprosjekt kan overføres til andre 

sammenhenger (Thagaard, 2009). Til tross for at jeg bare har matematikkhistorier fra én 

klasse, kan det godt være at elever og lærere i andre klasser, i andre deler av landet, kan 

kjenne seg igjen i noen av temaene som løftes frem i denne oppgaven. Hver elev har sin 

subjektive forståelse av hvordan hans eller hennes forhold til faget har vært, og selv om man 

ikke skulle kjenne seg igjen i hele matematikkhistorier, kan deler av den være 

sammenlignbar. I tillegg vil selve metoden ha en viss overføringsverdi, da den blant annet 

kan brukes i andre skolefag.  

 

3.5 Etiske betraktninger 

Det er flere forskningsetiske betraktninger som gjøres før, under og i etterkant av et 

forskningsprosjekt, og det er viktig at disse er i tråd med Den nasjonale forskningsetiske 

komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) sine retningslinjer.  

Et av de grunnleggende prinsippene innen forskningsetikk handler om fritt og informert 

samtykke (Christoffersen & Johannessen, 2012; Everett & Furseth, 2012). Dersom elever 

under 18 år skal være med på prosjektet, trengs det i utgangspunktet samtykke fra foreldre. 

Men, så lenge forskningen ikke inneholder personopplysninger, noe det ikke gjorde i denne 

undersøkelsen, vil elever som er fylt 15 år kunne gi samtykke (Christoffersen & Johannessen, 

2012). I dette prosjektet ble ingen personopplysninger samlet inn, og derfor kunne elevene 

samtykke selv, i og med at alle er fylt 15 år.  

 

I tillegg til at det er viktig at samtykket er frivillig, er det viktig at elevene får riktig og god 

informasjon om prosjektet. Jeg gikk gjennom all nødvendig informasjon om prosjektet 

muntlig før de skulle skrive, i tillegg til at de fikk utlevert informasjonsskriv i 

samtykkeskjemaet som de kunne lese på i etterkant. Elevene kunne da stille meg spørsmål før 

de skrev, og dersom elevene senere oppdaget noe i samtykkepapirene som gjorde at de ville 

trekke seg, ble det informert om det dette naturlig nok var helt greit. Alle elever ble informert 

om at det var helt frivillig å være med, og at de kunne trekke seg når som helst. I tillegg måtte 

jeg understreke at bidragene deres kun skulle brukes av meg, og at jeg ville slette innholdet 

på minnepinnene de skrev på etter prosjektet var avsluttet.  
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Også i forkant av de to intervjuene informerte jeg de to elevene hva de skulle være med på, 

hva det skulle brukes til i oppgaven, og at det var helt frivillig å takke ja eller nei til 

undersøkelsen. Begge elevene takker ja til å bli intervjuet.   

 

Et annet viktig forskningsetisk prinsipp handler om å skjerme deltakeren (Christoffersen & 

Johannessen, 2012). I dette prosjektet var deltakerne anonyme, og det de skrev i sine 

matematikkhistorier kunne ikke spores tilbake til deltakerne. Dersom det likevel ble tatt opp 

ting som gjorde at eleven på en eller annen måte kunne identifiseres, og det kunne være 

belastende for vedkommende, måtte jeg unngått å bruke dette. En måte å beskytte 

intervjuobjektene i denne studien, var å gi de navnene Intervjuobjekt 1 og Intervjuobjekt 2. 

Dersom de sa noe i intervjuet som kunne oppleves som negativt enten for læreren eller 

elevene i klassen, vil man ikke kunne si noe om hvem av intervjuobjektene som sa dette. 

Dersom jeg derimot hadde kalt de Elev x, ville kanskje noen elever visst nummeret på 

minnebrikken til de som var ute og ble intervjuet, og dermed visst hvem som sa hva. I tillegg 

vil det være viktig å skjerme eventuelle tredjeparter som kan bli trukket inn i 

matematikkhistoriene (NESH, 2016). Hadde for eksempel en elev nevnt en lærer med navn, 

måtte jeg fjernet navnet da denne tredjepersonen ikke har gitt noe samtykke til å være med i 

forskningen.  
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4 Resultat og diskusjon 
Formålet med dette prosjektet var å få en dypere innsikt i hva som påvirker elevers 

holdninger til matematikk gjennom skoleløpet. Jeg kommer til å presentere funn fra de to 

separate datainnsamlingene, samtidig som jeg bruker segmenter fra intervjuene til å belyse 

problemstillingen. Deler av elevtekstene vil også bli trukket frem som eksempel på de 

funnene som er gjort. For at det skal være tydelig hvilken elev som skrev hva, vil det stå for 

eksempel Elev 3 dersom det er elev med nummer tre på minnebrikken som har skrevet det. 

Dersom jeg bruker dette symbolet «(…)» i teksten er det for å markere at det ikke er hentet 

fra starten av matematikkhistorien til den enkelte elev. På samme måte vil jeg skrive 

Intervjuobjekt 1 og Intervjuobjekt 2 for å skille hvilke at de to intervjuobjektene som har sagt 

hva.  

 

Elevene skulle i den første datainnsamlingen skrive sine matematikkhistorier fra så langt 

tilbake de husket og fram til den dagen de skrev. I den andre datainnsamlingen skulle elevene 

skrive om hvordan matematikkhistorien hadde utviklet seg det første halvåret på 

videregående skole. Under disse to datainnsamlingene var noen borte under første 

datainnsamling men tilstede under andre, og noen som var tilstede under første 

datainnsamling men ikke under den andre. De elevene som bare var tilstede under andre 

datainnsamling, fikk mulighet til å skrive hele sin matematikkhistorie den dagen. Det disse 

elevene skrev som handlet om perioden før de begynte på videregående skole, ble analysert 

sammen med matematikkhistoriene fra første datainnsamling. På den måten fikk jeg samlet 

alle matematikkhistoriene som handlet om samme periode. Når jeg skriver om første og 

andre datainnsamling, vil den første datainnsamlingen handle om perioden før videregående, 

og den andre datainnsamlingen tar for deg perioden etter at de begynte på videregående 

skole.  

 

Det ble innsamlet 22 individuelle matematikkhistorier som omhandlet perioden før 

videregående skole. 16 av elevene var involvert i begge runder med datainnsamling, og 6 

ekstra bidrag ble innhentet på andre runde. Av disse seks elevene hadde noen vært syke under 

første datainnsamling, mens de fleste av dem var elever som i løpet av høsten hadde byttet fra 

T-matematikk til P-matematikk. Dette vet jeg fordi disse elevene eksplisitt skrev det i sine 

tekster. Datamaterialet som handler om perioden før videregående genererte cirka 6200 ord, 

mens det som handlet om perioden på videregående genererte cirka 2800 ord. Det kan være 
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flere grunner til dette. Det var blant annet flere bidrag til den første datainnsamlingen kontra 

den andre, samtidig som perioden elevene skulle skrive om var mye lengre i den første kontra 

den andre runden med datainnsamling. Dette gjorde det også naturlig at de elevene som skrev 

hele sin matematikkhistorie på andre datainnsamling, la mest vekt på det som skjedde før 

videregående, og ikke like mye det som skjedde etter.  

 

Elevene som var med i prosjektet hadde både ulikt innhold og ulik form på sine 

matematikkhistorier. Noen var forholdsvis kort i sine beskrivelser. De korteste svarene 

genererte rundt 100 ord, mens de lengste ga rundt 700 ord. I gjennomsnitt skrev elevene 283 

ord om perioden før videregående, og 151 ord om sin historie fra videregående skole. Noen 

hadde en normativ tilnærming, hvor de kronologisk gikk gjennom skoleløpet og fortalte om 

det som hadde vært de viktigste hendelsene i deres matematikkhistorier. Andre var mer 

reflekterende i sine bidrag, både rundt egen rolle og andre faktorer som var sentrale i deres 

historie.  

 

Selv om metoden i dette kapittelet er inspirert av Di Martino og Zan (2009), må det påpekes 

at utvalget er forskjellig. Di Martino og Zan får matematikkhistorier fra elever i alle 

skoletrinn, mens jeg utelukkende får fra elever i første klasse på videregående skole. «Me and 

Maths» har over 1600 deltakere, mens mitt prosjekt har rundt 20. I tillegg kan man ikke 

utelukke kulturelle forskjeller, da de er gjennomført i henholdsvis Italia og Norge. Elevene 

som deltok i mitt prosjekt har valgt P-matematikk, som er et av to alternativer av 

matematikkfag man kan velge når man begynner på videregående. Det andre alternativet, T-

matematikk, blir nok ansett som noe vanskeligere da dette skal forberede elevene på 

realfagsmatematikk og videre studier innenfor matematikk. P-matematikk har en mer praktisk 

tilnærming, og har stort sett ganske like emner som elevene skal ha vært gjennom på 

ungdomsskolen. Det er ikke uvanlig at elever som velger T-matematikk synes dette er for 

vanskelig, og bytter til P-matematikk.  

 

Det er også viktig å merke seg at elevene i denne klassen kommer fra mange forskjellige 

barne- og ungdomsskoler. Matematikkhistoriene vil da ikke bare variere fordi elever opplever 

ting forskjellig, men også organisatoriske forskjeller kan komme til syne. Derfor kan for 

eksempel elevers opplevelse av overganger og bytte av lærer være veldig forskjellig.   
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4.1 Resultater fra første datainnsamling 

Jeg vil i denne delen av oppgaven trekke frem det som er mest fremtredende i elevenes 

matematikkhistorier fra tiden før de begynte på videregående skole. Etter å ha analysert 

datamaterialet ble det klart at de temaene som har størst betydning for elevenes holdninger til 

matematikk, og som jeg vil drøfte i dette kapittelet, er overganger, læreren, mestring og 

karakterer. 

 

4.1.1 Overganger 

Fra barneskolen til ungdomsskolen 

Noe som naturlig nok preger mange av elevenes matematikkhistorier fra før de begynte på 

videregående skole, er overgangen mellom barne- og ungdomsskolen. Selv om noen elever i 

denne klassen har vært gjennom samme overgang mellom to skoler, kan deres oppfatning av 

denne være svært forskjellig. For noen betydde denne overgangen å bytte ut det trygge mot 

det utrygge, mens for noen var det en lettelse å få en lærer med en annen pedagogisk 

tilnærming enn læreren på barneskolen. Selv om flesteparten av elevene i dette prosjektet 

legger mest vekt på det faglige i denne overgangen, skriver elevene at også andre faktorer er 

viktige. I overgangen mellom to skoler vil elever oppleve å få nye klassekamerater, ny lærer, 

nye regler og nye omgivelser, for å nevne noe. Her er et eksempel på en elev som beskriver 

overgangen til ungdomsskolen:  

 

Elev 8: (…) I åttende startet det hele, ny skole, nye venner, og mye mer. 

 

Elevers opplevelse av å skifte fra barne- til ungdomsskolen blir preget av mange faktorer, og 

som nevnt er det flere av elevene som fokuserer på den faglige biten. Overganger skjer ikke 

bare mellom skoler, men det skjer også innad i fag. Jeg kunne kalt disse overgangene for 

faglige sprang, men jeg velger å kalle de faglige overganger i denne oppgaven. Svært mange 

av elevene skriver om faglige overganger, og det er spesielt to stykker som skiller seg ut; 

overgangen fra additive strukturer (addisjon og subtraksjon) til multiplikative strukturer 

(multiplikasjon og divisjon), og overgangen fra aritmetikk til algebra.  
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Fra additive til multiplikative strukturer 

Overgangen fra addisjon og subtraksjon med enkle tall, til å begynne med multiplikasjon og 

divisjon var for mange av elevene i denne gruppa første gang de opplevde at faget ble 

vanskeligere. Disse elevene kommer som nevnt fra ulike barneskoler, så akkurat når de ble 

introdusert for dette vil nok variere, men de skal ha vært innom det før de går ut av 4. klasse 

ifølge læreplanen (Udir). En elev skriver at det ble vanskeligere rundt 4. klasse: 

 

Elev 18: (…) I rundt fjerde klasse merket jeg at det begynte å bli vanskeligere, men 

jeg var så vant til at det var lett og har aldri vært noe god med tall sånn egentlig med 

fordi det var lett så klarte jeg det jo, men i fjerde, eller rundt den tiden så merket jeg 

det ble litt vanskeligere og allerede da begynte jeg å slite, begynte å henge litt etter.  

 

En annen elev skriver:  

 

Elev 3: Vi begynte med multiplikasjon rundt 5.klasse. Videre der begynte matten å bli 

mer «tøffere». Altså vanskeligere fra 4.klasse. Herav ble det mer multiplikasjon og 

deling. Både med desimaltall og vanlige, men dette gjaldt mest mot slutten av 6-

7.klasse. 

 

Ingen av elevene utdyper i sine tekster hvorfor de synes disse temaene er vanskelig, og det er 

derfor utfordrende å si noe om det. Tidligere studier har vist at noe av grunnen til at elever 

sliter med multiplikasjon, handler om at eksempler med multiplikasjon er mindre vanlig i 

elevers liv, i motsetning til addisjon og subtraksjon (ref. 3+8 og 3·8, se teorikapittel 

2.2.1(Sowder & Schappelle, 1995)). Flere elever trekker også frem læreren i forbindelse med 

vanskeligheter med divisjon. En av elevene skriver om hvordan divisjon ble bedre med ny 

lærer på ungdomsskolen: 

 

Elev 12: (…) Jeg storkoste meg med utfordringene jeg fikk på barneskolen, men på et 

tidspunkt glapp jeg bitte litt av. Vi hadde divisjon, noe jeg ikke var eller er særlig god 

på den dag i dag. Divisjon blandet med brøk ble bare enda verre. Jeg forsto ikke helt 

hvordan man skulle bevege seg fram med løsningen. Så siden jeg ikke fikk det til helt, 

ble matte sakte men sikkert et fag hvor jeg kjedet meg. På ungdomsskolen fikk jeg en 

flink lærer som forklarte ganske bra. Jeg ble flinkere med divisjon og matte ble 

omsider moro igjen. 



 38 

  

En annen elev skriver: 

 

Elev 8: (…) Jeg har alltid kunnet bra med pluss og minus, men har alltids slitet med 

ganging av store tall. Deling har egentlig vært i midten. Når jeg gikk i 7’ende så 

husker jeg at jeg hadde en lærer som var veldig flink til å lære bort. I stedet for å ha 

kjedelige tørre mattetimer, så pleide hun å ta med gjerne kake, appelsiner og mye mer 

forskjellig deretter for å kunne hjelpe oss med å lære brøk, jeg lærte ufattelig mye de 

to halv årene. 

 

Det kan se ut til at Elev 12 og Elev 8 har vært forholdsvis heldige med lærerne, da læreres 

manglende kunnskaper blir trukket frem som en av grunnene til elevers manglende 

ferdigheter på området (Siegler et al., 2012). Bruk av konkreter, slik læreren til Elev 8 gjorde, 

kan være en fin måte å representere de ulike delene divisjon består av. Noe av det elever 

sliter med er blant annet å sammenligne hvor store brøker er i forhold til hverandre (Nunes & 

Bryant, 2009), og bruk av kake eller appelsiner slik læreren til Elev 8 gjorde, kan være en 

god tilnærming. Divisjon blir i seg selv sett på som et utfordrende tema i matematikken fordi 

konstruktet består av flere deler (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2005), og det vil derfor være 

viktig for elevers læring at læreren har gode kunnskaper og ferdigheter rundt dette. Noe av 

grunnen til denne manglende kunnskapen hos lærere kan skyldes for lite formell kompetanse 

i matematikk. En undersøkelse fra 2014 viste at av lærere som underviste i matematikk i 1-4 

klasse har 45% av dem under 30 studiepoeng i matematikk. Det samme gjaldt for 33% av 

lærerne i 5. til 7. klasse som underviste i matematikk. Heldigvis er det satt inn tiltak de senere 

år som forhåpentligvis hever kvaliteten på matematikklærere i norsk barneskole.    

 

Fra aritmetikk til algebra 

Mange av elevene skriver om overgangen mellom barne- og ungdomsskolen, og i forbindelse 

med denne overgangen skriver mange av elevene at matematikk ble vanskeligere. Noen 

elever skriver ikke konkret hva som ble vanskelig, men flere av elevene skriver eksplisitt at 

det ble vanskelig fordi de begynte med vanskeligere temaer, blant annet algebra. At elevene i 

denne undersøkelsen synes algebra er vanskelig er kanskje ikke så overraskende, da norske 

elever har prestert relativt dårlig i algebra i TIMSS og PISA de siste 10-20 årene (Grønmo et 

al., 2011). Elevene skal ifølge læreplanen blant annet ha blitt introdusert for enkle likninger 

før de fullfører barneskolen, men inntrykket mitt etter å ha lest matematikkhistoriene i dette 
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prosjektet er at de fleste blir introdusert for algebra først når de begynner på ungdomsskolen. 

Her vil det være variasjoner innad i denne gruppen. Noen av elevene har kanskje jobbet med 

likninger på en barneskole, mens andre ikke har det. Ting kan tyde på at det også er variasjon 

i hvordan ungdomsskolene organiserer undervisningen. En av elevene skrev at de ikke 

begynte med algebra før i 9. klasse fordi de brukte 8. klasse på repetisjon av temaer de hadde 

hatt på barneskolen. Noe av problemet med å ikke bli introdusert for algebra når de skal, kan 

være at det vil bli mye pensum læreren skal gå gjennom før elevene går ut av 10. klasse, og 

tempoet må derfor øke utover ungdomsskolen. For noen elever blir overgangen mer 

utfordrende enn for andre: 

 

Elev 19: (…) Når jeg kom til ungdomskolen ble ting ganske annerledes, vi begynte 

med matte jeg aldri hadde hatt før, vi hadde mye mer kompliserte temaer og føler at 

overgangen fra barneskolen til ungdomskolen var ganske brå. Det gikk fra 0 til 100 

real quick. 

 

En annen elev skriver: 

  

Elev 9: (…) Det var vanskelig her og det og det er fordi det kom nye temaer som jeg 

ikke kjente noe til samme som i begynnelsen av 8-klasse men vanskeligere, disse 

temaene var: Algebra, ligninger og en god del geometri. Det var mye på engang og 

det gjorde det så vanskelig. 

 

En del elever skriver at faget ble vanskeligere etter overgangen til ungdomsskolen, uten noen 

utdypning om hva som var vanskelig. Noen gjør som Elev 9, å skriver hvilke temaer som var 

vanskelig, men ikke hvorfor disse temaene var en utfordring. Intervjuobjekt 2 synes spesielt 

funksjoner er utfordrende, og noe av det som gjør det utfordrende er å vite hva som skal 

plasseres hvor, og i hvilke rekkefølge ting skal gjennomføres i. Vanskeligheter med bruk av 

og forståelse med variabler er noe elever ofte sliter mer (Yetkin, 2003), noe Intervjuobjekt 2 

er et godt eksempel på. I følge forskere kan noe av grunnen også spores tilbake til forrige 

delkapittel, hvor elevene uttrykte manglende forståelse av multiplikasjon og divisjon. 

Kunnskaper om multiplikative strukturer er ifølge Faulkner et al. avgjørende for å lykkes i 

algebra. Det er selvsagt viktig med naturlig økning i vanskelighetsgrad, noe Rice (2001) 

påpeker, men dersom spranget blir for stort kan det bli overveldende for enkelte elever. Å 

jobbe med algebra og funksjoner betyr at man må jobbe med variabler, og det vil være viktig 
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for lærere å forstå hvor utfordrende dette kan være for elevene. Mange elever opplever nok 

det samme som denne eleven:  

 

Elev 22: (…) Etter jul i 8 klasse, byttet vi til et nytt tema jeg aldri hadde hatt om før. 

Jeg forsto ikke temaet med en gang og mestringsfølelsen jeg hadde blitt så vandt til 

forsvant. Jeg prøvde å lære meg temaet selv, men ble frustrert og ga opp. 

 

Det kan se ut som om denne overgangen kommer brått på for mange av elevene. I 

overgangen fra barne- til ungdomsskolen synker motivasjonen for mange norske elever ifølge 

Kaarstein og Nilsen (2016), og overgangen til nye temaer som algebra kan kanskje være noe 

av årsaken til dette. For noen elever er algebra vanskelig nok i seg selv, og frustrasjonen blir 

muligens ekstra tydelig for de elevene som tidligere i skoleløpet mestret faget uten særlig 

problemer. Manglende mestring, samt frustrasjon og irritasjon, kan for noen elever være nok 

til å gi opp. Da er det viktig at lærere ikke bare har rolle som underviser, men at de også kan 

motivere de elevene som holder på å falle fra.  

 

4.1.2 Læreren 

Mange av elevene i dette prosjektet skriver om læreren sin, og hvordan han eller hun påvirket 

deres forhold til faget. Elevene legger vekt på ulike ting med læreren. Noen er svært 

konkrete, som for eksempel når vi leste om hvordan læreren til Elev 8 hadde tatt med kaker 

og appelsiner for å lære elevene brøk. Andre er mer reflekterende når de skriver om læreren 

sin, som for eksempel denne eleven:  

 

Elev 16: (…) Jeg tror hva slags lærer jeg har påvirker hvordan jeg opplever matte 

som fag. Hvis jeg har en lærer som er «dårlig», blir relasjonene mine til matte også 

dårlige. Hvis jeg har en flink lærer, så blir relasjonene mine til matte gode. 

 

I både mitt og prosjekt til Di Martino og Zan (2009) har elevene skrevet mye om læreren, og 

det er kanskje ikke så rart. Goodykoontz (2008) skriver at lærerrollen er spesielt 

innvirkningsfull fordi den påvirker så mange av de ulike delene undervisning består av, og 

påvirker derfor elevers holdninger. I dette prosjektet kan vi dele det som er skrevet om 

læreren inn i to kategorier, hvor den ene handler om lærerens pedagogiske praksis, og den 

andre tar for seg forholdet mellom lærer og elev.  
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Lærerens pedagogiske praksis 

Det kan virke som om de elevene som skriver om måten en lærer underviste på, gjør det for å 

trekke frem at de likte det eller mislikte undervisningen. Noen skriver at de hadde en god 

eller dårlig lærer uten noe særlig begrunnelse, men noen av elevene skriver om måten læreren 

underviste på, og sine tanker rundt dette. En av elevene skriver for eksempel følgende:  

 

Elev 3: (…) I motsetning av barneskolen hadde vi en «dårlig» lærer på 

ungdomsskolen. Læreren vi hadde på barneskolen var mer villig til å virkelig hjelpe 

og få oss til å forstå samt hun underviste på en måte at vi lærte det. Ungdomsskole 

læreren hadde mye pensum hun måtte gå i gjennom med oss. Allikevel klarte hun ikke 

å lære oss det (klassen). Hennes undervisningsmåte var å gå igjennom et tema for 

eksempel vekstfaktor, i 20 min også gjør man lignende oppgaver de resterende 40 

min. Så på ungdomsskolen ble det litt vanskeligere pga. læreren. 

 

I overganger mellom skoler vil alle elever oppleve å bytte lærer, og hvordan de oppfatter den 

nye læreren vil avhenge av hvilken oppfatning de hadde av sin gamle lærer. Jeg tolker det 

som om denne eleven opplever en nedgang i faglig støtte, når det skrives at den forrige 

læreren var «mer villig til å virkelig hjelpe». Når elever opplever en overgang med lærerbytte 

vil det være viktig med støtte fra lærere, spesielt med tanke på de svakeste elevene (Midgley 

et al., 1989). 

 

Begge elevene som ble intervjuet hadde hatt erfaringer med lærere og undervisningsmetoder 

de ikke likte. Intervjuobjekt 2 trekker frem et eksempel med en lærer som ikke var noe særlig 

aktiv på tavla, noe som gjorde at elevene ikke visste helt hvordan de skulle gå frem når de 

skulle jobbe med oppgaver. Intervjuobjekt 1 snakker om at de med en lærer måtte gjøre én og 

én oppgave, vente til alle elevene hadde gjort et forsøk før de gikk gjennom oppgaven på 

tavla. Intervjuobjekt 1 sier videre at dette var en veldig kjedelig og frustrerende 

undervisningsmetode, da elevene enten fikk det til og måtte vente lenge før de gjennomgikk 

det, eller ikke klarte det og måtte sitte passivt og vente. Intervjuobjekt 1 forteller også om en 

lærer som var veldig flink, blant annet fordi hun varierte undervisningen, fortalte historier og 

lagde bilder for å gjøre det interessant. 
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Alle elever har rett til tilpasset opplæring ifølge opplæringsloven (Opplæringsloven, 2018, § 

1-3). En lærer må prøve å ta høyde for elevers behov og preferanser, og møte de der de er. Å 

legge til rette for 25-30 elever som ikke bare er på ulike nivå faglig, men også foretrekker 

ulike metoder å arbeide med faget på, kan være en utfordring. Noen ganger kan læreren gjøre 

gode grep, uten at responsen ble slik som ønsket:  

 

Elev 17: (…) Den forrige skolen jeg gikk på i Oslo gjorde læreren mye for å prøve å 

gjøre undervisningen gøy, han brukte måter å undervise på som gjorde matte mye 

kulere, men synes fortsatt ikke at det var spesielt kult. 

 

Elevers oppfatning av relasjonen med lærer 

I tillegg til lærerens pedagogiske praksis vil det være viktig med en god relasjon mellom 

lærer og elev. Ingen av elevene skriver direkte at de hadde en dårlig relasjon mellom seg selv 

og læreren, men i enkelte tilfeller tolker jeg det som om forholdet ikke var helt bra, som for 

eksempel i dette tilfelle:  

 

Elev 22: (…) Jo mer jeg sluntret unna og ikke gjorde arbeid, jo mer irritert ble 

læreren min. Hun fortale meg at jeg bare ikke prøvde og at hun var skuffet over at jeg 

ikke prøvde nok. Jeg husker hvor irritert jeg ble, fordi jeg prøvde, men jeg fikk det 

ikke til. Til slutt virket det ikke som hun ville hjelpe meg lenger. 

 

Intervjuobjekt 1 fortalte om et uheldig lærerbytte, hvor eleven gikk fra en snill hjelpsom 

lærer, til en lærer med et strengere regime. Eleven sier videre at det er viktig med en god 

relasjon mellom lærer og elev, og at det tar tid å bli kjent. Når man vet hvor viktig relasjonen 

mellom lærer og elev er (Akey, 2006; Goodykoontz, 2008; Topping, 2011), burde lærere 

kanskje ha enda større fokus på å skape disse relasjonene.  

Noe av det som kan være utfordrende som lærer er at man skal undervise elever hvor man 

ikke føler kjemien stemmer. Tilpasset opplæring kan være i forhold til faglig nivå og 

foretrukket arbeidsmåte, men det kan også gjelde for sosiale hensyn. Ulike tilnærminger til 

ulike elever kan også være en viktig del av det å tilpasse opplæringen.   
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4.1.3 Mestring 

Ulike former for mestring er et sentralt tema i mange av elevtekstene i dette prosjektet. Det 

kan se ut til som at flere av elevene har reflektert rundt hva mestring betyr for deres forhold 

til faget, som for eksempel denne eleven:  

 

Elev 21: (…) Når matte er forståelig og jeg føler at jeg mestrer det synes jeg det er 

kjempegøy og veldig interessant, men når jeg ikke skjønner det med en gang gir jeg 

lett opp. Det jeg tror jeg liker med matte er den mestringsfølelse jeg får når jeg klarer 

en oppgave. 

 

Di Martino og Zan (2009) skriver at linken mellom den emosjonell disposisjon og elevens 

oppfattelse av egen kompetanse er svært kompleks, og noe av grunnen til dette handler om 

hvilke kriterier elever legger i suksess. For Elev 21 handler det om å mestre oppgaver. For 

andre vil det kunne handle om å få gode karakterer. Hvilke syn man har på suksess vil også 

være preget av hvilke syn man har på matematikk, og her ser vi hvordan de tre kategoriene til 

Di Martino og Zan (2009) er tett koblet sammen (se kapittel 2.1.1).  

 

For noen elever kom det punkt i skoleløpet hvor matematikken utviklet seg i et tempo de ikke 

klarte å holde følge med. Dersom elever faller av når de skal lære om de grunnleggende 

temaene i matematikk, vil det kanskje være vanskelig å hente igjen det forspranget de andre 

elevene i klassen har fått. For en del elever kan det virke som om opplevelsen av mestring 

varierer, blant annet fordi de liker noen temaer bedre enn andre. For noen vil blir opplevelsen 

av å oppleve matematikk som et fag man mestrer, til et fag man ikke mestrer, ekstra tung:  

 

Elev 5: Det første jeg husker med matte var i første eller andre klasse. Da var det 

veldig gøy fordi da var det 1+1 og sånne oppgaver, da gledet jeg ,eg til å komme 

hjem og gjøre oppgavene jeg fikk i hjemmeleksene. Så var det fra 5-7 klasse syntes jeg 

at matte var det verste faget på skolen, fordi jeg greide ikke noe og da gikk timene så 

sakte.  

 

Kjedelig/gøy 

Di Martino og Zan (2009) trekker som nevnt frem koblingen mellom elevens emosjonelle 

disposisjon og oppfattelse av egen kompetanse. I deres matematikkhistorier skriver mange av 
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elevene at fordi de ikke fikk det til, likte de ikke faget. Jeg opplever noe av den samme 

koblingen i dette prosjektet, men i tillegg til å bruke ordene like og mislike, bruker elevene 

ordene «kjedelig» og «gøy» påfallende ofte. Elever skriver at fordi de ikke mestret 

matematikken, ble faget kjedelig. Ordene «kjedelig» og «gøy» representerer to ofte to 

emosjonelle tilstander som elever opplever i forhold til mestring. En elev skriver for 

eksempel:  

 

Elev 14: jeg syntes matematikk alltid har vært ganske kjedelig, så lenge jeg kan huske 

har jeg aldri likt matematikk. Jeg tror det har noe med at jeg aldri har vært noe god i 

det, og ting du ikke er god i er sjeldent noe gøy. 

 

At det emosjonelle og kognitive henger tett sammen er det ikke noe tvil om i dette elevsitatet.  

Hannula (2002) påpekte også dette, og mener at det emosjonelle og kognitive konstant 

påvirker hverandre. Samtidig skriver han at følelser spiller en viktigere rolle i forhold til 

holdninger enn det kognitive gjør. Det er interessant å se hvordan det kognitive påvirker det 

emosjonelle, og hvordan det emosjonelle påvirker det kognitive. En annen elev skriver:  

 

Elev 18: (…) Det var som jeg bare ga opp helt. Syns at matte ble for vanskelig for 

meg, har alltid vært mer på den kunstneriske siden uansett, så jeg stoppet å prøve å 

forstå alt vi lærte. Det var ikke det beste valget men det ble så utrolig kjedelig, og mye 

og vanskelig og plutselig ble det det faget jeg hater mest av alt.  

 

Hvorfor elever synes faget er kjedelig, varierer i de ulike matematikkhistoriene. Det kan se ut 

som om Elev 18 synes faget ble kjedelig fordi det ble vanskelig, mens andre synes det er 

kjedelig av andre grunner. Noen skriver at det er spesifikke temaer som er kjedelige, mens 

andre trekker frem timene eller læreren som kjedelig. At ordet kjedelig representerer flere 

ulike ting kan gjøre det vanskelig å vite hva en elev egentlig mener. Roesken et al. (2011) 

skriver at en viktig komponent av å se på seg selv som en «learner of mathematics» handler 

om å like faget, og erfaringen fra dette prosjektet har vist at elever som synes matematikk er 

kjedelig, heller ikke liker faget. 
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Vanskelig/lett 

Elevenes fokus på mestring kommer også frem av at elevene ofte bruker ord som «lett» og 

«vanskelig». Mange av elevene bruker disse ordene for å beskrive en hendelse eller en 

periode hvor de mestret eller ikke mestret faget. En av elevene skriver for eksempel:  

 

Elev 18: (…) Når vi startet på ungdomsskolen da lå jeg på en femmer, men merket 

veldig fort at ungdomsskole matte var mye tyngre og vanskelig, og etter en stund i 

åttende klasse stoppet jeg å prøve med matte fordi jeg var så lei av det. Stoffet ble så 

vanskelig, alt gikk i surr, og jeg falt så langt bak at i slutten av første termin i åttende 

lå jeg på 3 i matte.  

 

Det virker som elevens opplevelse av at faget ble vanskeligere førte til at han eller hun 

stoppet å prøve, noe som igjen resulterte i dårligere karakterer. Det kan se ut som om svake 

prestasjoner førte til noe som kan minne om negative holdninger til faget, men som jeg har 

vært inne på tidligere i oppgaven, kan det være vanskelig å vite om holdninger påvirker 

prestasjoner eller omvendt (Jensen & Nortvedt, 2013).  

 

Når elevene skriver om at det ble vanskelig, legger de vekt på forskjellige ting. Denne eleven 

la mest vekt på når det ble vanskelig, og ikke hva som gjorde det vanskelig, eller hvorfor. Det 

kan virke som om mange av elevene mister motivasjonen til å jobbe videre med faget når de 

møter på noe som er vanskelig, men Intervjuobjekt 1 har et litt annet syn på dette. Fagstoffet 

og oppgaver bør ikke være for vanskelig, men heller ikke for enkle, sier Intervjuobjekt 1. 

Mestringsfølelse får man når man mestrer noe man tidligere ikke trodde man skulle få til. 

Videre sier eleven at dersom man klarer noe man først trodde var helt umulig, vil det gi en 

god mestringsfølelse som man kan ta med seg over i andre temaer i faget. Noe av 

utfordringen til enhver lærer er nettopp å vite dette. Hvilke nivå de ulike elevene er på, for 

deretter å lage oppgaver som ikke er så enkle at eleven kjeder seg, men heller ikke så 

vanskelig at eleven aldri får de til.  

 

Matematikkhistorienes bruk av ordet lett og vanskelig gir en følelse av hvor viktig mestring 

er, og hvordan mestringsfølelse henger sammen med positiv holdning til faget. Dette var for 

øvrig ett av funnene Stramel (2010) også gjorde i sin forskning. Noe av det som er faren når 

elever møter emner i matematikken de synes er vanskelig, er det det skal danne seg 

selvoppfyllende profetier, som Margolis og McCabe (2006) advarer mot. Det kan være en 
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elev som gjentatte ganger ikke får til oppgaver med brøk, og slutter etterhvert å prøve fordi 

man tror man aldri kommer til å få det til. Sannsynligheten for at eleven da lærer seg 

brøkregning, vil være liten. Her er et eksempel på en elev i undersøkelsen som opplevde 

nettopp dette: 

 

Elev 22: (…) Det første jeg husker fra matte var at jeg ikke likte matte. Jeg tror dette 

var rundt 4 klasse og vi begynte å lære om deling. I starten synes jeg det var veldig 

vanskelig og jeg ble frustrert og sur. Jeg ville ikke prøve og tenkte att matte var dumt 

og at jeg aldri kom til å få bruk for det. Sånn gikk det lenge og jeg ville ikke fortsette å 

prøve, fordi vær gang jeg prøvde, fikk jeg det ikke til. 

 

4.1.4 Karakterer 

Et annet tema som ofte blir tatt opp i matematikkhistoriene, er ulike aspekter med karakterer. 

Noen beskriver enkelthendelser hvor de ikke fikk den karakteren de følte de fortjente, mens 

andre avslutter matematikkhistorien sin med hvilke karaktermål de har for faget. Dette 

fokuset på karakterer minner om en elevgruppe som er svært resultatorientert. En elev 

beskriver et stort press for å gå gode karakterer allerede i 8. klasse. Noen av elevene har en 

informativ tilnærming til karakterer, som for eksempel denne eleven:  

 

Elev 22: (…) Jeg på et år gikk jeg 5-6 i mate til en 2. 

 

Mens andre elever skriver hva karakterene gjorde med deres forhold til faget: 

 

Elev 6: (…) jeg tenker at siden jeg fikk dårlige karakterer på ungdomsskolen gjorde 

det at holdningene mine til faget ble dårlige siden jeg jobbet hardt (…) 

 

Karakterer er en sentral del av elevers hverdag etter at man begynner på ungdomsskolen, men 

hvorfor er elevene så opptatt av karakterer? Noe av svaret finner vi kanskje i dette sitatet: 

 

Elev 1: (…) Jeg husker tentamen i tiende. Jeg øvde veldig mye husker jeg, men 

resultatet ble ikke så bra jeg hadde håpet på. Det var jo ikke så gøy, men jeg har 

fortsatt motivasjonen til å gjøre det bra siden jeg vet jeg trenger det senere i livet.  
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Noe av grunnen til karakterfokuset på ungdomsskolen kan skyldes at elevene vet at dersom 

de skal komme inn på den videregående skolen de ønsker, er det gjennomsnittskarakteren 

som er avgjørende. For noen elever vil matematikk kun være ett av mange fag hvor det eneste 

som gjelder er å få god karakter, og matematikk blir sett på som et verktøy for å komme inn 

på foretrukket studie. Elevenes syn på matematikk vil altså kunne være noe av forklaringen 

på hvorfor karakterer er så viktig for elevene.  

 

Intervjuobjekt 2 forteller om en lærer som løste dette med karakterer på en litt annerledes 

måte. Denne læreren brukte kun halvtårsvurderinger, selv om de hadde prøver undervegs i 

semesteret. Læreren vurderte prøvene uten å gi tilbake karakter, men hun visste hvordan de 

hadde prestert. Elevene fikk deretter i lekse å rette sin egen prøve. Dette er en løsning 

Intervjuobjekt 2 liker svært godt, men sier også at noe av utfordringen med denne metoden er 

at elevene ikke alltid vet hvor de står i faget karaktermessig, og at det kan komme 

overraskelser ved halvtårsvurderingene.  

 

Selve formålet med vurdering er noe som har vært i vinden de siste årene, hvor uttrykk som 

«Vurdering for læring» har kommet inn i skolen. Etter å ha lest matematikkhistoriene til 

elevene i dette prosjektet får jeg inntrykk av at det er først og fremst karakteren de husker 

etter en vurderingssituasjon, ikke den faglige i situasjonen. Hvordan man bruker karakterer 

og gjennomfører vurderingssituasjoner i ungdomsskolen er noe som diskuteres.  

 

Det finnes en elev som skriver om en barneskolelærer som innførte «liksomkarakterer», noe 

jeg vil tro var for å gjøre overgangen til «ekte» karakterer enklere for elevene. Eleven skriver:  

 

Elev 13: (…) Mot slutten av 7. klasse begynte læreren å gi oss «liksom karakterer» 

på matte prøve vi hadde. Alle mine venner og jeg fikk bare femere og seksere, og alle 

sa hvor enkelt matte var. Uten å vite at matte ville bli vanskeligere på ungdomsskolen, 

tenkte vi at matte ikke kom til å bli noe problem. Dette endret seg med en gang vi 

startet på ungdomsskolen. Første tentamen kom, og alle sank ned til karakterene 3 og 

4. 

 

Hvordan det var å synke flere karakterer etter overgangen til ungdomsskolen skriver ikke 

eleven noe om. Basert på andre elevers beskrivelser av tilsvarende hendelser, blir ikke dette 
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sett på som noe positivt. I følge Hoge, Smit, og Hanson (1990) er karakterer noe av det som i 

størst grad er med å påvirke elevers selvtillit i faget. 

 

Det er noe interessant med de elevene som ikke får den karakteren de føler de fortjener, da 

det tydeligvis er et gap mellom elevers oppfattelse av sin egen kompetanse og lærerens 

oppfattelse av den samme kompetansen. Hva som er grunnen til dette gapet er vanskelig å si. 

En mulig forklaring på dette er at det er uklart for elevene hvilke kriterier de måles etter. En 

annen mulighet er at elever har en oppfatning av sine egne ferdigheter som høyere enn de i 

realiteten er når de går ut av barneskolen.  

 

Dersom en elev føler at han mestrer faget, vil gode karakterer være med å bekrefte det bildet 

eleven har av seg selv som en «learner of mathematics». Dersom eleven derimot ikke føler at 

han eller hun mestrer faget, vil hver vurderingssituasjon bli en bekreftelse på at dette er et fag 

man ikke mestrer, og man mister kanskje tro på at man noen gang kan mestre faget. Til tross 

for at det er en del år siden, er McLeod (1992) muligens inne på noe når han skriver at 

holdninger dannes ved gjentakende emosjonell respons. Elever som gang på gang opplever at 

de ikke mestrer oppgaver, blir muligens ekstra lite motivert når de i tillegg får bekreftet sin 

mangel på mestring gjennom skuffende karakterer.  

 

4.2 Resultater fra andre datainnsamling 

Som jeg nevnte i innledningen til resultatkapittelet (kapittel 4.1), genererte andre 

datainnsamling noe mindre datamateriale enn den første. I tillegg var innholdet mer 

sprikende, som gjorde analysen noe utfordrende. Til tross for dette har jeg funnet noen 

temaer jeg vil løfte frem i denne delen av oppgaven. Noe som gjør runde to av 

datainnsamlingen interessant, er at den utelukkende tar for seg hvordan elever har opplevd 

det første halvåret på videregående. Dette gjør at man kan få et innblikk i hvordan elevers 

forhold til matematikk utvikler seg etter overgangen til videregående skole, samtidig som 

man kan sammenligne dette med erfaringer elevene har gjort seg i tiden før videregående. 

Hvordan overgangen til videregående har blitt undersøkt av blant andre Mjaavatn og Frostad 

(2018b), men hva meg er bekjent er det gjort få studier som har sett nærmere på hvordan 

overgangen til videregående har påvirket forholdet til matematikk. Det kan virke 

overraskende at ikke norske forskere har gjort nettopp dette etter at Kunnskapsdepartementet 

(2011) publiserte dokumentet «Fra matteskrekk til mattemestring». Der står det eksplisitt at 
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overgangen fra ungdomsskolen til videregående er en kritisk fase for elevene, og at hele en 

av seks elever ikke fullfører matematikk på videregående skole. Dersom det finnes noe i 

overgangen mellom de to skolene som kunne hjulpet flere elever til å bestå matematikkurs på 

videregående, så er det noe forskere bør se nærmere på.  

 

4.2.1 Andre arbeidsformer i videregående skole 

På samme måte som overgangen mellom barne- og ungdomsskolen, så vil overgangen 

mellom ungdomsskolen og videregående skole medføre et lærerskifte. I den første 

datainnsamlingen skriver mange av elevene at det ble andre undervisningsformer når de 

begynte på ungdomsskolen, og i denne andre datainnsamlingen opplever jeg noe av det 

samme. En elev skriver:  

 

Elev 8: (…) Jeg får ikke særlig nytte ut av timene, fordi vi sitter for det meste å gjør 

bare oppgaver som vi ikke har lært noe særlig om. Så må vi klare oss på egenhånd. 

Da blir det mye gjetting og egne veier til å finne fram svaret. 

 

Det kan tolkes som om denne eleven opplever en pedagogisk tilnærming som dreier seg om å 

jobbe med oppgaver, noe han eller hun ikke får særlig mye ut. I tillegg skriver eleven at de 

må klare seg mer på egenhånd, noe som kan tyde på nedgang i faglig støtte. Nedgang i faglig 

støtte i overgangen til studiespesialiserende var noe Mjaavatn og Frostad (2018b) òg 

observerte i sin studie. For noen elever vil nedgang i faglig støtte være uheldig, noe det kan 

se ut som hos Elev 8. For andre vil være befriende å ikke få like tett oppfølging som de er 

vant til fra tidligere lærere, noe det kan tyde på at denne eleven gjør:  

 

Elev 13: (…) Vi har fått mer frihet, blir tatt mer på alvor enn det vi gjorde på 

ungdomsskolen og kan velge mer selv. Jeg synes jeg har blitt bedre i matte, og føler at 

jeg forstår nye ting i temaer vi har hatt om før og at jeg forstår mye i de nye temaene 

vi har om. 

 

Det kan være viktig for lærer å være klar over at enkelte elever føler på en nedgang i faglig 

støtte etter overgangen til videregående skole, mens det for enkelte andre vil oppleve dette 

som mer frihet. Læreren bør prøve å finne en god balanse mellom tett oppfølging, samtidig gi 

elevene frihet. 
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I overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole vil bytte av lærer, og dermed et 

skifte i lærerens pedagogiske praksis være naturlig. Dette er en av tre diskontinuiteter Rice 

(2001) trekker frem i overgangen mellom skoler. I slike situasjoner vil elevene naturlig nok 

sammenligne det med hvordan den forrige læreren gjorde det. Dersom en elev opplevde 

strenge rammer på ungdomsskolen, kan det være en befrielse for vedkommende å komme til 

et klasserom hvor de får større frihet. Elevers oppfattelse av nye undervisningsmetoder vil 

kunne variere. For noen vil større frihet være en bra ting, mens for andre vil det kunne 

oppleves som en nedgang i lærerens støtte. Intervjuobjekt 1 sier at frihet er viktig, men sier 

også at det er ikke alle som takler denne friheten. Dette kan være et problem i enkelte klasser, 

for hvis noen av elevene i en klasse bruker friheten til å drive med andre ting, kan det gå 

utover de som faktisk vil jobbe med faget.  

 

Læreren har blitt skrevet om i svært mange matematikkhistorier, både i første og andre 

datainnsamling. Spesielt er lærerens pedagogiske praksis blitt beskrevet. Til forskjell fra 

første datainnsamling, skriver ingen av elevene i andre datainnsamling noe om relasjonen til 

læreren i andre datainnsamling. Det at læreren var i klasserommet under sekvensen når de 

skrev kan ha påvirket dette.  

 

4.2.2 Tøffere krav i videregående skole 

Flere av elevene skriver at de møter andre krav på videregående skole enn tidligere, og ett av 

disse kravene handler om tempo i undervisningen. En elev skriver:  

 

Elev 3: (…) For å konkludere kan jeg si at P-matte har vært ikke vært vanskelig, men 

litt utfordrende og lærer kapitlene «fort». Det er også mye mer nye ting å huske i 

tillegg til det man har lært før. 

 

Intervjuobjekt 1 snakker også om tempoet i timene, og kan fortelle at de ofte går gjennom ett 

nytt tema til hver time. At faget gjennomgås i et høyt tempo kan være skadelig for elevene av 

to grunner ifølge Boaler (2002). Det ene handler om elevenes oppfatning av faget. Dersom de 

føler at faget gjennomgås i stor fart, kan de få en oppfatning av at faget i seg selv bør holde et 

høyt tempo. Dersom de ikke mestrer det innen kort tid, vil de muligens tror de at de har gjort 

det feil, eller at de ikke kommer til å få det til. Det andre handlet om negative følelser i 
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forhold til matematikk. I følge Boaler trekker mange elever frem at høyt tempo er en av 

grunnene at de får matematikkangst. Å gjøre noe med tempoet i undervisningen i P-

matematikk kan være utfordrende, da en lærer ikke kan redusere antall kompetansemål. 

Dersom det skal gjøres noe med tempoet i faget, bør det muligens skrevet en ny læreplan, 

samt bli skrevet nye lærebøker i henhold til disse.  

 

Hva som er grunnen til at noen elever takler denne overgangen bedre enn andre, er vanskelig 

å si. En av grunnene til at elever synes P-matematikk er vanskelig, finner man kanskje på 

barneskolen. Som vi har sett tidligere legger kunnskap og ferdigheter i aritmetikk et godt 

grunnlag for algebra, og både aritmetikk og algebra regnes som svært viktige temaer i 

matematikk (Grønmo et al., 2011). Noe av problemet med elever som ikke utvikler gode nok 

ferdigheter i aritmetikk, er at de i problemløsningssituasjoner vil ha for mye fokus på det 

regnetekniske, istedenfor å løse selve problemet (Wong & Evans, 2007). P-matematikk skal 

være et fag med praktisk matematikk, noe som gjør det naturlig med en god del 

tekstoppgaver. I slike oppgaver kan det kanskje være vanskelig for elevene å hente ut viktig 

informasjon fra teksten.  

 

Selv om en del elever opplever tempoet i videregående som et problem, skriver svært få av 

elevene at faget har blitt vanskeligere. Flere elever skriver at faget fremdeles er vanskelig, 

men ikke vanskeligere. Dersom man sammenligner læreplanene til det elever skal kunne etter 

endt ungdomsskole, og det elevene skal ha lært etter endt 1P-matematikk, er det ikke veldig 

mye som skiller. Det betyr ikke at elevene kan alt de skal gjennomgå i P-matematikk, men de 

har muligens vært innom de fleste temaene de skal ha om.  

 

Flere av elevene i denne gruppen valgte først T-matematikk, før de senere i løpet av høsten 

byttet til P-matematikk. De elevene som uttrykker at faget ble vanskeligere er stort sett elever 

som først valgte T-matematikk. En elev skriver:  

 

Elev 7: Matte i dag altså VG1, P-matte er ok, mye lettere enn T. Først så gikk jeg i T. 

Og det var et helvete.  
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 En annen elev skriver: 

 

Elev 17: Jo eldre jeg ble jo mer utfordrende synes jeg det ble, å gå fra barneskolen til 

ungdomsskolen var ikke lett, men fra ungdomsskolen til videregående var det 

vanskeligste, fordi jeg begynte med t-matte. En stor del av hvorfor jeg har slitt så mye 

er fordi jeg aldri har giddet å jobbe så veldig mye (…)  

 

Det kan se ut til at det er litt ulike grunner til at elevene synes overgangen til T-matematikk 

var så vanskelig. For noen elever, blant annet Elev 17, virker det som om hovedproblemet var 

motivasjon, utholdenhet og/eller selvdisiplin. Eleven skriver selv at noe av problemet handler 

om at han/hun ikke gidder å jobbe med faget. For andre synes problemet å være koblet til det 

faglige:  

 

Elev 12: (…) Når vi endelig begynte med T-matte så synes jeg det var greit de 2 første 

ukene, men så kom det vanskelige med brøk og divisjon og jeg skjønte ingenting. 

Timene var gørr kjedelige fordi jeg fikk ikke gjort noe heller. Jeg prøvde, men skjønte 

ikke hvordan man gjorde det med hjelp av eksemplene. 

 

Uten å ha undersøkt hva de gjennomgår i starten av T-matematikk, kan det se ut somom det 

er et sprang fra hva de er vant til på ungdomsskolen. Det vil være viktig med en naturlig 

økning i vanskelighetsgrad (Rice, 2001), men det kan se ut til at overgangen til T-matematikk 

blir overveldende for enkelte elever. Dette ble også trukket frem av en del elever når de 

begynte på ungdomsskolen, hvor den faglige overgangen ble for stor. For de elevene som 

ikke er sikker på hvilke studieretninger de skal velge senere, har de kanskje begrenset med 

motivasjon til å gjennomføre T-matematikk dersom de opplever at overgangen er for 

vanskelig.  

 

Et naturlig spørsmål å stille er hva som gjør at en del av de elevene som bytter fra T-

matematikk til P-matematikk, i utgangspunktet velger T-matematikk. Handler det om dårlig 

veiledning fra rådgivere og lærere på ungdomsskolen, eller er det foreldre som helst vil at 

barna skal velge T-matematikk for å ikke «lukke noen dører»? Noen elever tror kanskje at de 

har bedre evner enn de egentlig har. At elever får muligheten til å ta valg er spesielt positivt 

dersom det skjer sammen med god veiledning skriver Rice (2001). Dårlig veiledning kan føre 

til at elever ender opp med fag/kurs de er overkvalifisert for, eller elever kan ende opp med 
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fag som de ikke har kunnskap og ferdigheter til å mestre. Med tanke på antallet som byttet fra 

T-matematikk til P-matematikk bare i denne klassen, kan det tenkes at dette er en situasjon 

som gjelder for ganske mange elever i VG1. Hva som er grunnen til dette, får være 

problemstilling i en annen undersøkelse.  

 

4.2.3 Stress, press og matematikk senere i livet 

Noe som er annerledes fra den første datainnsamlingen er at flere elever nevner enten studier 

eller jobb i sine matematikkhistorier. Dette er nok en naturlig utvikling, da elevene vet at 

hvilke karakterer de får på videregående vil ha påvirkning på hvilken studie de kan søke på. 

Allerede i starten av videregående må de gjøre valg som påvirker fremtiden. Elever som 

velger P-matematikk kan ikke gå videre med realfagsmatematikk (R-matematikk), noe som 

vil ekskludere en del studieretninger som for eksempel ingeniør. Det kan da være forståelig at 

mange elever prøver seg på T-matte, fordi de vil holde alle karrieremuligheter åpne. En elev 

skriver: 

 

Elev 1: (…) Jeg hører stadig vekk om nye jobber der det er veldig viktig å kunne litt 

matte, for eksempel "business analytics" som er et nytt studie på BI. Dette studiet er 

en blanding av økonomi og data og som høres veldig interessant ut. Så bare å vite om 

sånne interessante jobber øker motivasjonen til å gjøre det bedre i matte. 

 

At en del elever er opptatt av hva de skal bruke matematikk til senere i livet er ikke unikt for 

dette prosjektet. Elevene i undersøkelsen til Pepin (2011) skrev også om jobb og studier, og 

kategorien «mathematics for jobs and ‘later life’» ble en av de faktorene som i størst grad 

påvirket elevenes holdninger i faget. Også i de større internasjonale undersøkelsene har de 

sett på dette. I PISA 2012 skulle elevene svare på noen spørsmål under kategorien 

instrumentell motivasjon, som handler om elevens syn på matematikk som et nyttig redskap i 

eget liv (Nortvedt, 2013). I følge rapporten skårer norske elever litt høyere på instrumentell 

motivasjon enn resten av OECD.  

 

Når elevene begynner på videregående skole skal de begynne å ta valg som kan ha 

påvirkning senere i livet. Hvilke karakterer de får vil også påvirke hvilke valg de kan ta, og 

prestasjoner i matematikk blir viktig. Noen elever takler dette godt, mens for andre vil det bli 
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en stressende faktor. Flere elever i denne undersøkelsen skriver om press og stress, hvor en 

skriver:  

 

Elev 15: (…) så trenger jeg bare se over en eller to ganger før jeg skal ha en prøve. 

Det er ekstremt deilig i en så stressende hverdag. En ungdoms hverdag i dag er det så 

mye press over alt så å kunne ha et fag mindre å fokusere på gir ett stort overskudd, 

som jeg kan bruke på andre viktige ting for meg. 

 

Denne eleven valgte P-matematikk fordi det betydde en mindre stressende hverdag. Både 

Intervjuobjekt 1 og Intervjuobjekt 2 snakker om stress og press. Intervjuobjekt 1 valgte P-

matematikk istedenfor T-matematikk fordi det hadde blitt for mye stress, spesielt med tanke 

på fritidsaktiviteter. I tillegg tror Intervjuobjekt 1 at det ikke er skolepresset alene som utgjør 

stresset, men flere stressfaktorer gjør at totalen blir for mye for enkelte. Kroppspress, press 

fra sosiale medier, press fra foreldre og så videre. I tillegg sammenligner man seg med 

hverandre, som skaper et ekstra press. Intervjuobjekt 2 følte et sterkere press på 

ungdomsskolen enn på videregående, fordi man på ungdomsskolen i tillegg er usikker på seg 

selv. Intervjuobjekt 2 sier at man er så opptatt av å bli likt og få seg venner, i tillegg til man 

tenker at karakterene på ungdomsskolen er kjempeviktige. 

  

I tillegg til at de to intervjuobjektene snakker om stress og press, forteller de også hva som er 

planen senere i livet. De har begge to klare planer for hva de vil, hva de vil studere og hva 

som kreves for å komme inn på de respektive linjene. I tillegg til karakterer og vurderinger, 

var mål for fremtiden en av de største stressfaktorene i en undersøkelse gjort av Anda et al. 

(2000). Å ha mål for fremtiden kan nok være positivt for en del elever, som for eksempel 

Elev 1 som ble motivert av å få vite om studier på BI. Samtidig kan det nok være en 

stressfaktor for noen, for eksempel dersom man må ha en viss gjennomsnittskarakter for å 

komme inn. Det er heller ikke utenkelig at noen elever «overtar» mål fra foreldrene sine, og 

at det blir et press om å innfri disse forventningene. 

 

Elevers fokus på jobb og studier vil nok kunne prege holdningene deres på flere måter, hvor 

en av disse handler om karakterer. Det vil sannsynligvis bety ekstra mye for elever med klare 

ambisjoner om de får de karakterene de ønsker. Får ikke eleven de karakterene som trengs, 

vil muligens skuffelsen gå utover elevens holdninger til faget. Et annet perspektiv handler om 

det emosjonelle aspektet. Di Martino og Zan (2009) deler sin kategori «emosjonell 
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disposisjon» inn i like og mislike. Dette er, som de selv skriver, en svært forenklet modell. 

Elevers følelser er mye mer nyansert enn bare å like eller mislike, og følelser som stress og 

angst for å nå de målene man setter seg er nok ikke uvanlig.  

 

Det er også mange av elevene som ikke skriver utdanning og jobb, men likevel opplever jeg 

at det er en resultatorientert gruppe. De er tydelig opptatt av å gjøre det bra, og selv om de 

kanskje ikke har en bestemt studie eller yrke de sikter seg inn mot, vet de at der vil lønne seg 

å få en god karakter i faget. Fokuset på karakterer er fremdeles tilstede i likhet med 

matematikkhistoriene fra første datainnsamling. En elev skriver:  

 

Elev 8: (…) Jeg satser hardt på å bli bedre underveis spesielt dette siste halvåret når 

mattekarakteren er standpunkt. Det er et tungt på press, men det er mye i hverdagen 

man også må tenke på og derfor kan bli for mye. 

 

4.3 Hele matematikkhistorien til en elev 

Jeg vil i denne sekvensen presentere hele matematikkhistorie til en av elevene, samt 

kommentere innholdet. Dette kan være av interesse fordi man får dannet seg et helhetlig bilde 

av en av elevenes matematikkhistorier, og sett det i lys av teori og empiri som er presentert 

tidligere i oppgaven.  

 

4.3.1 Elev nummer 3 

Første datainnsamling: 

Det første jeg husker fra 1.klasse matten var at vi lærte de forskjellige tallene og etter 

hvert begynte vi smått på enkle regnestykker. Videre gjennom årene var det bare 

enkle regnestykker med større vanskelighetsgrad. Altså fra 100+100 til 8*5. Vi 

begynte med multiplikasjon rundt 5.klasse. Videre der begynte matten å bli mer 

«tøffere». Altså vanskeligere fra 4.klasse. Herav ble det mer multiplikasjon og deling. 

Både med desimaltall og vanlige, men dette gjaldt mest mot slutten av 6-7.klasse. Vi 

lærte også en del om prosent i 7.klasse som jeg husker og tid/strekning/fart, men da 

igjen av den enkleste grad. I motsetning av barneskolen hadde vi en «dårlig» lærer på 

ungdomsskolen. Læreren vi hadde på barneskolen var mer villig til å virkelig hjelpe 

og få oss til å forstå samt hun underviste på en måte at vi lærte det. Ungdomsskole 

læreren hadde mye pensum hun måtte gå i gjennom med oss. Allikevel klarte hun ikke 
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å lære oss det (klassen). Hennes undervisningsmåte var å gå igjennom et tema for 

eksempel vekstfaktor, i 20 min også gjør man lignende oppgaver de resterende 40 

min. Så på ungdomsskolen ble det litt vanskeligere pga. læreren. Uansett temaene var 

ikke så vanskelige. I 8.klasse var temaene for det meste de samme temaene fra 

7.klasse med mye mer utdypning. I 9.klasse begynte vi litt på nye temaer som vi skulle 

utforske videre i 10.klasse, men det meste var kjent i 9.klasse. Vi begynte også med 

likninger i 9.klasse i en vanskeligere grad, men når man ikke får et godt grunnlag av 

læreren og forstår det ikke ordentlig går det igjen senere. Så jeg og de fleste i klassen 

lærte likninger med å gjøre leksene og lærte instruksjonene i boka. Siste året på 

ungdomsskolen matten kom både helt nye temaer og videre utdypninger fra 9.klasse vi 

hadde smått gått gjennom. Det ble mer avansert matte sammen med en «dårlig» 

lærer. Så det ble litt vanskeligere og mer egenhendig jobb for å lære som da ikke ble 

det beste jeg kunne lære. 

 

Andre datainnsamling: 

Nå har det gått ca. eller litt mindre enn 6 måneder fra jeg skrev det over om barneskole 

og ungdomsskole matte. Som tilsvarer nesten tiden min med P-matte. Før jeg startet på 

videregående så hadde jeg hørt mye om at P-matte var enklere enn ungdomsskole matte. 

Dette hørte jeg fra storebroren min som hadde tatt T og senere R-matte og fikk høye 

karakterer der. De første månedene var temaer som prosent og likninger, altså mye 

repetisjon med samme formler osv. Det var også selvfølgelig nye formler og mer å kunne 

(som også var nytt). De temaene vi har hatt har ikke vært spesielle vanskelige, men det 

blir mye å huske på av forskjellige formler. Derfor blir det litt vanskelig å vise seg fra sin 

«fulle side». Jeg har øvd en del på alle prøver og når jeg leverer prøven synes jeg at jeg 

fikk til my. Dermed når jeg får prøven tilbake har jeg fått mye riktig. Altså ikke helt riktig, 

men mye delvis riktig på nesten alle oppgavene. Enten om det er feil utregning eller lite 

utregning for eksempel. Så for å få høy måloppnåelse/karakter så skal det ganske mye til. 

Temaene er like fra ungdomsskolen, men det du faktisk skal kunne er noe helt annet. Man 

må kunne mer innenfor tema man kanskje ikke har fra hørt før i tillegg alle formlene. Jeg 

sliter ikke med faget, men får ikke de karakterene jeg synes jeg burde få. På starten av et 

nytt tema så tar det litt tid for å skjønne temaet. Videre utover begynner man å lære mer 

og skjønne mer. Så når det bare er to uker igjen av temaet skjønner jeg mye eller mye 

mer. Så det tar litt tid for å skjønne det. Kanskje det har noe med meg, eller lærerens 

metoder. Uansett så må jeg øve mer og skjønne temaet fortere og bedre før. Dette gjelder 
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også for de forrige årene også. For å konkludere kan jeg si at P-matte har vært ikke vært 

vanskelig, men litt utfordrende og lærer kapitlene «fort». Det er også mye mer nye ting å 

huske i tillegg til det man har lært før. Da tenker jeg mest på formler og å lære de riktig, 

bruke de i riktig sammenheng. Videre kan jeg også si at man blir kanskje vurdert på feil 

grunnlag siden ungdomsskolen. Man må omskolere det man skriver på prøven og 

formulerer seg.  

 

4.3.2 Analyse av elev 3 

Denne eleven skriver over 700 ord fordelt på to datainnsamlinger. Jeg opplever denne eleven 

som svært konkret i sin matematikkhistorie, da man stadig får presentert detaljer enten om 

hva eleven lærte på slutten av barneskolen, eller hvordan timene til læreren på 

ungdomsskolen var.  

 

Vi kan i denne matematikkhistorien se hvordan ulike overganger preger elevens forhold til 

faget på ulike måter. Først har vi den faglige overgangen fra additive til multiplikative 

strukturer, noe som eleven synes var vanskelig. Når eleven skal begynne på ungdomsskolen 

opplever vedkommende å få en dårligere lærer, samtidig som faget blir vanskeligere. I 

overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole virker det som om det først og fremst 

er tempoet i undervisningen som er problemet. Det kan være flere grunner til at eleven sliter 

med tempoet i overgangen fra ungdomsskolen til videregående, og det er interessant å se 

dette i sammenheng med hva eleven skriver i første datainnsamling. Der uttrykker eleven 

vanskeligheter med multiplikasjon og deling, og elever som sliter med dette vil ifølge Wong 

og Evans (2007) ha mye fokus på det regnetekniske, og ikke selve problemet. I tillegg skriver 

Wong og Evans (2007) at elever ofte vil utvikle egne fremgangsmåter og metoder for regning 

som ofte er ineffektive. Denne eleven skriver at på grunn av en dårlig lærer måtte de lære seg 

mye pensum selv, og muligheten for at eleven har noen egenutviklete teknikker er tilstede.  

 

Det er i tillegg interessant å observere elevens fokus på formler i den andre datainnsamlingen. 

Det virker som at eleven mener at faget ikke har blitt spesielt mye vanskeligere enn det var på 

ungdomsskolen, men at forskjellen er at de må huske mange flere formler. Elever som har 

stort fokus på memorering av formler har ofte instrumentell forståelse ifølge Aksu (1997).   

Di Martino og Zan (2009) tar også opp dette med instrumentell forståelse, da de deler 

kategorien «syn på matematikk» inn i relasjonell og instrumentell forståelse. Men, som Di 
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Martino og Zan poengterer, vil det ikke alltid være like lett ut i fra matematikkhistoriene å 

kunne si noe om elevers syn på matematikk. Det at denne eleven har stort fokus på formler, 

vil ikke nødvendigvis bety at eleven ikke ser sammenhenger mellom dem, noe som minner 

om relasjonell forståelse.  

 

I analysen av andre datainnsamling tok jeg opp at elevenes matematikkhistorier virker å bli 

mer resultatorientert enn tidligere, noe som også ser ut til å stemme for Elev 3. Eleven skriver 

ikke noe om karakterer i den første datainnsamlingen, mens i den andre skriver eleven at 

vedkommende øver på prøver, men det kan se ut som om det er småfeil som hindrer eleven i 

å få de karakterene som er ønskelige.  
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5 Sammenfatning og konklusjon 
I dette prosjektet har jeg sett nærmere på hvilke faktorer som påvirker elevenes holdninger til 

matematikk slik de kommer til uttrykk i elevenes matematikkhistorier. I denne overordnede 

diskusjonen presenteres funn gjort i mine analyser. 

 

5.1 Overordnet diskusjon 

5.1.1 Overganger 

Faglige overganger 

Noe som er tydelig etter å ha analysert elevenes matematikkhistorier, er at ulike overganger 

preger elevers forhold til faget. Vi har tidligere i oppgaven sett hvordan både faglige 

overganger og overganger mellom skoler påvirker elevers forhold til faget. Det er spesielt to 

faglige overganger som ser ut til å være utfordrende for elevene; overgangen fra additive 

strukturer til multiplikative strukturer, og overgangen fra aritmetikk til algebra. Ut ifra 

datamaterialet i denne studien, er det ikke mulig å si noe om hvorfor elevene opplever disse 

som vanskelige. Dette er viktige overganger for elevene, blant annet fordi gode ferdigheter i 

multiplikative strukturer gir et godt utgangspunkt for å mestre algebra (Faulkner et al.), og 

fordi både aritmetikk og algebra regnes som svært viktige emner i matematikken (Grønmo et 

al., 2011). Konsekvensen av å ikke mestre disse emnene kan være vansker med å mestre 

senere matematikkurs. Mangel på mestring i matematikk over tid kan føre til lav 

mestringsforventning, noe som ifølge Margolis og McCabe (2006) kan føre til 

selvoppfyllende profetier. Det kan da oppstå en situasjon hvor eleven gir opp allerede i 

overgangen fra additive til multiplikative strukturer, og avstanden mellom de som forstår og 

de som ikke forstår kan bli stor utover i skoleløpet. Selv om sammenhengen mellom 

prestasjoner og holdninger fremdeles er uklar, vil det i en slik situasjon være vanskelig å se 

for seg at en elev som fra tidlig i skoleløpet ikke mestret faget, har positive holdninger til 

matematikk.  

 

Overgangen til ungdomsskolen 

I tillegg til overganger innad i faget er også overganger mellom skoler en viktig del av mange 

elevers matematikkhistorier. For noen elever kan en slik overgang være en lettelse, for 

eksempel dersom man opplever å bytte til en lærer hvor relasjonen er bedre, eller at læreren 

underviser på en måte som passer bedre for vedkommende. Historien er dessverre motsatt for 
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en del elever, og spesielt overgangen fra barne- til ungdomsskolen synes å være vanskelig for 

mange elever. I denne overgangen kan det tyde på at det er summen av alle forandringene 

som gjør det overveldende for elevene. Ny skole, ny lærer og nye medelever, man får sine 

første karakterer, samtidig som mange opplever at matematikk blir vanskeligere fordi de 

introduseres for blant annet algebra.  

 

Funn fra mine analyser kan tyde på at det er uheldig for elevers holdninger til matematikk at 

innføringen av algebra og karaktergivning skjer omtrent samtidig. Selv om elevene ifølge 

læreplanen skal ha begynt med grunnleggende algebra på slutten av barneskolen, tyder min 

studie på at de fleste av elevene begynner med dette etter overgangen til ungdomsskolen. 

Elevene skriver om ulike utfordringer knyttet til denne overgangen, men funn fra analysen 

tyder på at innføring av karakterer og introduksjon av algebra er de faktorene som har størst 

påvirkning på elevers holdninger til matematikk her. Noen av elevene i dette prosjektet 

opplevde å få dårligere karakterer enn hva de følte de fortjente med tanke på innsatsen de 

hadde lagt ned, og dette virket å påvirke motivasjonen for enkelte. Dersom dette skjer flere 

ganger, vil eleven muligens sitte igjen med en oppfatning av at det ikke hjelper hvor mye han 

eller hun øver, at karakteren blir den samme uansett. Det kan også se ut til at en del elever har 

en oppfatning av egne evner i faget som ikke samsvarer med virkeligheten. I og med at elever 

ikke får karakterer på barneskolen, vil det kanskje være vanskelig for elevene å vite hvor 

flinke de faktisk er. Uansett hva som er årsaken til at elevene ikke får de karakterene de 

ønsker, er det i denne klassen et påfallende stort fokus på karakterer, noe som for mange 

starter allerede i 8. klasse. Med tanke på alle endringene de opplever i overgangen til 

ungdomsskolen, samtidig som en god del elever føler at faget blir vanskeligere i denne 

perioden, kunne det vært en mulighet å ventet med karakterer. Mine analyser tyder på at 

karakterer blir en svært viktig del av skolehverdagen til elevene allerede i starten av 

ungdomsskolen. En karakterfri start på ungdomsskolen kunne muligens gjort overgangen noe 

enklere. Dette blir ekstra aktuelt dersom man ser det i lys av tidligere forskning, som viser at 

både selvtilliten (Mullis et al., 2012), og motivasjonen (Kaarstein & Nilsen, 2016) synker fra 

elevene går på barneskolen til elevene begynner på ungdomsskolen. Funn fra denne studien 

kan tyde på at karakterer og progresjon i faget kan ha noe med dette å gjøre.  

 

Overgangen til videregående skole 

Flere av elevene i denne klassen valgte i utgangspunktet T-matematikk, men byttet senere til 

P-matematikk av ulike grunner. De fleste av disse elevene opplevde det faglige spranget fra 
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matematikk på ungdomsskolen til T-matematikk som for stort, og de så seg nødt til å bytte til 

P-matematikk. I motsetning til de som valgte T-matematikk, opplevdes ikke overgangen like 

voldsom for de elevene som hadde valgt P-matematikk fra starten av skoleåret. For noen av 

elevene var tempoet i undervisningen utfordrende, men fagets innhold ble ikke sett på som 

særlig vanskeligere enn hva det hadde vært på ungdomsskolen. I dokumentet «Fra 

matteskrekk til mattemestring» skriver Kunnskapsdepartementet at overgangen mellom 

ungdomsskolen og videregående er en kritisk fase. De skriver også at en av seks elever ikke 

består matematikk på videregående skole (Kunnskapsdepartementet, 2011). Funn fra denne 

studien viser at en del elever byttet fra T-matematikk til P-matematikk, og et slikt bytte midt i 

semesteret kan muligens være en negativ påvirkningsfaktor for elevene. Dersom en elev går 

første tre måneder i T-matematikk, vil vedkommende gå glipp av tilsvarende tre måneder 

med undervisning i P-matematikk. I tillegg kan det virke som en del elever er sårbar for 

temposkiftet de opplever etter overgangen til videregående skole. Dersom man ønsker å 

minske antall elever som ikke består matematikk på videregående skole, kan denne studien 

peke på to potensielle tiltak. Det ene er bedre veiledning for valg av fag, slik at elever velger 

riktig fag ut i fra evner og interesser. Det andre handler om å tilpasse undervisningstempoet. 

Det må likevel understrekes at dersom tempoet blir for lavt, kan det påvirke holdningene til 

de høyt presterende elevene i en slik klasse. Elevene kan da muligens få en følelse av å ikke 

bli utfordret nok. På samme måte som det vil være viktig å finne balanse for 

undervisningstempoet, kan det ut fra mine analyser tyde på at det også vil være viktig å finne 

en balanse i forhold til faglig støtte og oppfølging. Noen elever i denne klassen opplever etter 

overgangen til videregående skole å bli mer overlatt til seg selv, mens andre setter pris på å 

oppleve litt mer selvstendighet enn tidligere.  

 

I overgangen til videregående er ikke karakterer nytt for elevene, men elevene virker å være 

minst like opptatt av karakterer. Flere elever skriver om ulike studier og/eller jobber i den 

andre datainnsamlingen enn i den første. Noe av årsaken til dette kan være at elevene vet at 

hvilke karakterer de får på videregående, vil ha påvirkning på hvilket studie de kan komme 

inn på. For noen av elevene vil dette oppleves som en motivasjonsfaktor, mens for andre kan 

bli en stressfaktor fordi man vet karakterenes betydning.  

 

I svært mange av matematikkhistoriene kan det se ut til at overganger er forbundet med noe 

negativt, men det må nevnes at dette ikke gjelder for alle elevene. Noen elever skriver for 

eksempel om opplevelsen av å få en ny lærer etter overgangen til en ny skole. For noen var 
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dette bra fordi den nye læreren hadde en pedagogisk praksis som passet bedre for 

vedkommende, eller at eleven fikk en god relasjon til den nye læreren. Selv om noen av 

elevene synes å ha positive opplevelser med overganger, tyder analysene av 

matematikkhistoriene på at overganger i skolen som oftest har en negativ påvirkning på 

elevers holdninger til matematikk. 

 

5.1.2 Kjedsomhet 

I analysen av matematikkhistoriene og intervjuene kan man se at det er mye følelser 

involvert. En av måtene disse følelsene kommer til uttrykk på, er gjennom bruk av 

følelsesladde ord. Spesielt to ord utmerket seg i historiene til elevene i denne klassen; «gøy» 

og «kjedelig». Gøy blir av elevene ofte brukt synonymt med opplevelse av mestring, mens 

kjedelig ofte ble brukt dersom det var fravær av mestring. Noen av elevene skriver at de ikke 

mestret, og opplevde faget derfor som kjedelig. Andre skriver at faget ble gøy fordi de 

endelig følte at de mestret det. Dette kan tyde på, som det kommer frem i studien til Di 

Martino og Zan (2009), at det er en nær kobling mellom elevenes emosjonelle disposisjon og 

oppfattelse av egen kompetanse. I studien til Di Martino og Zan var det uttrykk som «jeg 

liker matematikk» eller «jeg hater matematikk», som var grunnlaget for å lage en av de tre 

kategoriene i holdningsmodellen, nemlig emosjonell disposisjon. I dette prosjektet kan det se 

ut som om elevene ofte bruker ordene gøy og kjedelig fremfor like og mislike. Om dette er på 

grunn av kulturforskjeller, eller at studiene har forskjellige utvalg, kan ikke data fra denne 

studien gi noe svar på. Selv om koblingen mellom mestring og kjedsomhet kan virke 

åpenbar, viser analysen av matematikkhistoriene i denne studien noe annet. Det later til at 

elevene i denne studien har ulike oppfatninger av hva mestring er, og hva som er gøy og 

kjedelig. Mestring kan for noen være ensbetydende med gode karakterer, mens det for andre 

kan handle om å se sammenhenger i faget.  

 

Noen elever gir uttrykk for at de synes matematikk er kjedelig, fordi faget, eller deler av 

faget, i seg selv ikke er interessant. Det er ikke på grunn av manglende mestringsfølelse at 

interessen var fraværende, men de ga uttrykk for at det ikke var særlig interessant. Alle lærere 

ønsker at elevene skal være interessert i faget de underviser i. Samtidig må man også huske 

på at alle elever er forskjellige, og har ulike interesser. Oppfatninger til faget, som for 

eksempel at faget er kjedelig, blir ofte inkludert i definisjonen av holdninger til matematikk 

(Di Martino & Zan, 2015, se kapittel 2.1), men er ikke er en del av den tredelte 
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holdningsmodellen til Di Martino og Zan (2009). Dette kan tyde på at deres holdningsmodell 

kan fungere godt til noen formål, men som de selv understreker, er det en forenklet modell.  

 

I tillegg bruker flere elever ordene kjedelig og gøy når de skulle beskrive timene. Noen elever 

skriver at timene var gøy på grunn av måten læreren underviste på. Andre mener at timer 

kunne være kjedelige fordi læreren var kjedelig, eller på grunn av måten timene var 

organisert på. Noen av elevene skriver om lærere som gjennomfører identiske 

matematikktimer, og at timene på sikt da blir kjedelige. De elevene som skriver at læreren var 

kjedelig, skriver ikke konkret hva som var årsaken til dette. Faktorer som formidlingsevne, 

bruk av humor og andre virkemiddel er noe som elever kan reagere på, men som de kanskje 

ikke er klar over kan påvirke deres syn på læreren og undervisningen. Elevers ulike 

forventninger til læreren som person, som formidler og som organisator, gir et bilde av hvor 

viktig læreren er for elevers forhold til matematikk.  

 

I alle de tre holdningsmodellene jeg beskriver i kapittel 2.1.1, spiller følelser en viktig rolle. 

Analysen viser at noen uttrykker mer følelser enn andre i sine matematikkhistorier, og 

elevenes bruk av ord som gøy og kjedelig er fremtredende. Samtidig viser denne studien at 

bruken av disse ordene er komplisert. Kjedelig og gøy blir ofte brukt i sammenheng med 

mestring, men kan også være ord som beskriver læreren, timen, eller andre ting. I tillegg vil 

elever ha ulike preferanser på hva de synes er kjedelig og gøy, noe som gjør det ekstra 

utfordrende.  

 

5.1.3 Mestring 

Et tema som går igjen i store deler av oppgaven, er mestring. Ulike former for mestring ser ut 

til å spille en viktig rolle i mange av matematikkhistoriene. I tillegg til direkte beskrivelser av 

mestring, kan mine analyser tyde på at også de andre faktorene som påvirker elevers 

holdninger til faget i bunn og grunn handler om mestring.   

 

Dersom man ser nærmere på de to hovedtemaene som er tatt opp i denne overordnede 

diskusjonen, overganger og kjedsomhet, kan ting tyde på at mestring står sentralt for begge 

disse. Det kan virke som om de fleste av elevene som skriver om faglige overganger gjør 

dette fordi de har opplevd at faget ble vanskeligere, og dermed en nedgang i opplevd 

mestring. I overganger mellom skoler opplever elevene mange endringer, hvor flere av disse 
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synes å ha påvirkning for elevens mestring. Overganger mellom skoler betyr blant annet bytte 

av lærer, og både relasjonen mellom elev og lærer, samt den nye lærerens pedagogiske 

praksis har vist seg å påvirke elevers opplevelse av mestring. I tillegg har mine analyser 

påpekt koblingen mellom elevenes opplevelse av kjedsomhet og mestring, da fravær av 

mestring og kjedelig ofte ble brukt som synonymer, mens gøy ble brukt i de situasjonene 

hvor eleven følte han eller hun mestret faget. Analysen viste også andre kombinasjoner av 

kjedsomhet og mestring. Noen av elevene opplevde mestring, men kjedet seg likevel. Andre 

opplevde å mestre faget, og kjedet seg ikke.  

 

Selv om mestring spiller en sentral del i mange av matematikkhistoriene, er det varierende 

hvor mye mestring elevene har opplevd. Noen av elevene synes matematikk aldri har vært 

spesielt vanskelig, noen synes det ble utfordrende når de begynte med algebra, mens noen av 

elevene har hatt vansker med faget så lenge de kan huske. Det gjør inntrykk å lese om elever 

som gjennom hele livet har følt at matematikk er vanskelig og kjedelig, og har aldri følt 

mestring i faget. Det er forståelig at elever utvikler negative holdninger til et fag de aldri har 

følt de har mestret, som de likevel må ha i minst 11 år av skolegangen. Hvorfor det er viktig 

med gode pedagoger allerede fra første klasse på barneskolen, blir tydelig gjennom slike 

historier.  

  

Uavhengig av hvor mye opplevelse av mestring elevene har opplevd gjennom skoleløpet, 

tyder analysen på at vurdering og karakterer er viktige faktorer i deres matematikkhistorier.  

Forholdet til karakterer kan oppleves anstrengt hos en del elever, enten fordi dårlige 

karakterer tar knekken på motivasjonen, eller fordi de stadig strever etter å oppnå bedre 

resultater. Resultater fra denne studien kan tyde på at de elevene som ikke føler de mestrer 

faget, tar det ekstra tungt når de i tillegg får det bekreftet gjennom dårlige karakterer. Det kan 

virke som om karakterer gir en forsterkende effekt på elevens oppfattelse av egen 

kompetanse. Analysen tyder på at fokuset på jobb og studier ble større etter overgangen til 

videregående skole på enn det hadde vært tidligere, og at dette kan være noe av forklaringen 

på elevenes karakterfokus. Likevel kan det se ut som om mange av elevene som ikke skrev 

noe om sine fremtidige karriereplaner også hadde stort fokus på karakterer. Funn fra denne 

studien kan tyde på at elevers fokus på karakterer er fremtredende allerede fra 

ungdomsskolen, og øker utover skoleløpet. Spørsmålet om hvordan fokus på karakterer i 

skolen påvirker elevenes forhold til matematikk virker legitimt, og alternative løsninger for 

vurdering og karaktergivning bør muligens diskuteres.  
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Funn fra denne studien kan tyde på at mestring er noe av det som i størst grad påvirker 

elevers holdninger gjennom skoleløpet. Det kan virke som om elever som ikke opplever 

mestring blir lei, frustrert og mister motivasjonen, men når de opplever mestring begynner de 

å like faget, og faget blir beskrevet som gøy. Når elever eksempelvis beskriver overgangen 

fra additive til multiplikative strukturer, er det ikke fordi dette i seg selv var en spennende 

overgang, men fordi det for en god del elever var første gang matematikk ble vanskelig og 

mestringsfølelsen forsvant. Mestring ser ut til å ha stor betydning for elevers holdninger til 

faget både for de elevene som skriver om mestring direkte, men også for de elevene som 

beskriver det mer indirekte, for eksempel ved en beskrivelse av overgangen til multiplikative 

strukturer.  

 

5.2 Svar på problemstilling 

Målet for denne studien var å undersøke hva som påvirker elevers holdninger til matematikk 

gjennom skoleløpet. Gjennom matematikkhistorier og intervjuer har elevene formidlet hvilke 

faktorer som har påvirket deres forhold til faget. Enkelte faktorer som ser ut til å påvirke 

elevenes holdninger til matematikk i denne studien, har likhetstrekk med funn fra tidligere 

studier. Likevel har denne undersøkelsen løftet frem nye aspekter og flere nyanser knyttet til 

disse faktorene, som for eksempel overganger. Både overgangen mellom ulike skoler og 

overganger innad i faget, synes å prege elevers forhold til matematikk. Mine funn tyder på at 

overgangen fra additive strukturer til multiplikative strukturer, samt overgangen fra 

aritmetikk til algebra, er de faglige overgangene som har påvirket elevers forhold til faget 

mest. Aritmetikk og algebra regnes som svært viktige temaer i matematikk (Grønmo et al., 

2011), og fokus på disse overgangene vil være viktig for å øke elevers sannsynlighet for å 

lykkes i senere matematikkurs og studier med matematikk. Overgangen fra barne- til 

ungdomsskolen er fremtredende i en del av elevenes matematikkhistorier, hvor både 

relasjonelle og strukturelle endringer er sentrale. I slike overganger vil det være viktig for 

lærere å ha fokus på relasjonsbygging, både mellom lærer og elev og mellom elevene. Det vil 

samtidig være viktig at lærere er oppmerksomme på hvordan elever takler de strukturelle 

endringene. Innføring av karakterer etter overgangen til ungdomsskolen er en slik strukturell 

endring, og noe som ser ut til å påvirke elevers forhold til faget.  
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Analyse av matematikkhistorier og intervjuer gir indikasjoner om at problemet i overgangen 

til ungdomsskolen ikke bare handler om de enkelte faktorenes påvirkning på elevene, men at 

summen av alle endringene er det som er utfordrende. Det kan derfor være en god idé å endre 

på noen av faktorene slik at overgangen blir enklere for elevene. Endringer i vurdering 

og/eller karaktergivning i starten av ungdomsskolen kan være et mulig tiltak.  

 

Etter overgangen til videregående får jeg inntrykk av at det er tempoet i undervisningen, samt 

stress og press knyttet til karakterer og karriereplaner, som påvirker elevers holdninger til 

faget. Fokuset på karakterer var muligens enda større enn tidligere, hvor noe av grunnen til 

dette kan være økende oppmerksomhet og interesse rundt studie- og jobbmuligheter. På den 

andre siden, friere rammer sammenlignet med tidligere skoleår var noe som så ut til å ha 

positiv påvirkning på elevers holdninger. Samtidig kan analysen tyde på at noen elever 

opplevde dette som en nedgang i faglig støtte, noe som kan ha påvirket holdningene negativt. 

Et flertall av elevene i denne klassen hadde valgt P-matematikk når de begynte på 

videregående. Mange virket å fremdeles ha en oppfatning av faget som vanskelig, men ikke 

vanskeligere. De elevene som først valgte T-matematikk, men som senere valgte P-

matematikk, hadde tilsynelatende en litt annen oppfatning. For noen av disse virket det som 

om det faglige spranget ble for stort, mens andre byttet av andre grunner, som manglende 

motivasjon.  

 

Elevers bruk av ordene kjedelig og gøy har også vært et interessant aspekt ved elevenes 

matematikkhistorier. I mange tilfeller brukes gøy som synonym for å mestre, og kjedelig når 

eleven opplever mangel på mestring. Dette kan tyde på, som Di Martino og Zan (2009) også 

påpeker i sin studie, at det er en sammenheng mellom elevens emosjonelle disposisjon og 

oppfatning av egen kompetanse. Ordene gøy og kjedelig brukes også i en del andre 

situasjoner, og det kan derfor være utydelig om det er selve faget som er kjedelig, eller for 

eksempel læreren.  

 

Overganger, egenskaper med læreren og elevers opplevelse av kjedsomhet, er alle faktorer 

som i følge denne studien har vist seg å påvirke elevers holdninger gjennom skoleløpet. 

Likevel tyder mine funn på at mestring er den faktoren med størst påvirkning på elevers 

holdninger til matematikk. Mestring blir av flere elever beskrevet som den viktigste 

påvirkningsfaktoren. I tillegg vil mange av de andre faktorene som trekkes frem i elevenes 

matematikkhistorier, indirekte handle om mestring. Når en elev for eksempel beskriver 
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lærerens pedagogiske praksis, kan det se ut som om det er fordi det har ført til enten mer eller 

mindre mestring, hvilket igjen kan påvirke elevens holdninger. Etter å ha analysert intervjuer 

og matematikkhistoriene til elevene som deltok i dette prosjektet, tyder funnene på at 

mestring er den faktoren som har størst påvirkning på elevers holdninger til matematikk 

gjennom skoleløpet.  

 

5.3 Studiens begrensninger og videre forskning 

Ved å velge en kvalitativ tilnærming til forskningsspørsmålet, og ekskludere kvantitative 

metoder, vil studien ikke generere generaliserbar statistikk. Kvalitative data kan derimot ha 

overførbarhet til andre situasjoner, noe som også vil gjelde for dette prosjektet. Ved å bruke 

autobiografiske tekster og intervjuer, er man blant annet avhengig av at elevene er villig til å 

dele sine historier. I tillegg kan en utfordring knyttes til troverdigheten og ærligheten i 

elevenes svar. Det kan for eksempel hende at elever skriver om holdninger de egentlig ikke 

har, men som de skulle ønske de hadde. Ulike aspekter ved prosjektets validitet vil også være 

en utfordring. Validitet knyttet til tolkning av matematikkhistoriene, samt hva som vektlegges 

i resultatdelen av oppgaven, vil være noen av utfordringene.  

 

Dette prosjektet har sett på hvordan elever i en klasse med P-matematikk beskriver sine 

matematikkhistorier. Noen av de skriver at de aldri har mestret, og noen har til dels mestret, 

men møtt på utfordringer med for eksempel multiplikative strukturer og algebra. Elevene har 

også mulighet til å velge T-matematikk når de begynner på videregående skole, og det kunne 

vært av interesse og sammenlignet matematikkhistoriene til disse elevgruppene. Da kunne 

man for eksempel sett nærmere på om det er noen forskjell i hvor mange skrev om 

overgangen mellom aritmetikk og algebra, eller hvordan de opplever overgangen til T-

matematikk kontra elevene som velger P-matematikk. I denne undersøkelsen var det flere 

elever som først hadde valgt T-matematikk, men som senere valgte å bytte til P-matematikk. 

Hvorfor de valgte T-matematikk i utgangspunktet, og hva som gjorde at de byttet, kunne også 

vært interessant å sett på.  

 

Elevenes matematikkhistorier byr på varierende grad av detaljer. Noen gir detaljerte 

beskrivelser av hendelser eller faktorer som påvirket deres holdninger, men mange ganger 

kunne man ønske at man hadde mulighet til å spørre noen oppfølgingsspørsmål til elevene. I 

denne studien ble noen få elever intervjuet om enkelte av temaene som ble tatt opp i deres 
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tekst. Det kunne vært meningsfylt å gått enda mer i dybden på enkelte elevers 

matematikkhistorier. På den måten kunne man fått mer informasjon om hva som gjorde de 

enkelte lærerne gode eller dårlige, spesifikke utfordringer med overgangen til algebra, eller 

hvorfor karakterer var så viktig for eleven.  

 

Til tross for elevers store fokus på karakterer, kan det se ut til at det er gjort lite forskning på 

hvordan karakterer påvirker elevers holdninger. Flere av elevene i denne studien skriver i 

sine matematikkhistorier at de i starten av 8. klasse ble skuffet over karakterene de mottok av 

læreren. Det kan virke som om de elevene som får gode karakterer får bekreftet sin gode 

kompetanse, mens de elevene som får dårlige karakterer får en ekstra påminnelse om at de 

ikke mestrer faget. Samtidig kan sannsynligvis gode karakterer gi motivasjon til elever. Både 

kvalitative og kvantitative studier kunne vært interessant for å fått et dypere innblikk i 

hvordan karakterer påvirker elevers holdninger til matematikk. Muligens kunne dette bidratt 

til å finne alternative løsninger for å dempe noe av det karakterfokuset som elevene i denne 

studien viser.  
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Vedlegg 
 

Vedlegg A: Informasjonsskriv til elever i forbindelse med gjennomføring av 

undersøkelsen 
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Vedlegg A: 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 «Min historie med matematikk?» 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å finne ut 

hvilke holdninger elever i 1P har til matematikk. I dette skrivet gir vi deg informasjon om 

målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

Formål 
Formålet med dette prosjektet er å finne ut av hvilke holdninger elever i 1P har til 

matematikk, og måten jeg vil finne det ut på er å spørre dere om å skrive om deres egen 

«historie» med matematikk. Først vil jeg at dere skriver om hvordan deres forhold til 

matematikk var til og med dere sluttet på ungdomsskolen. Deretter vil jeg komme tilbake til 

klassen i januar/februar slik at dere kan fortelle hvordan det første halvåret på videregående 

har vært, og hvordan det har preget deres historie med matematikken. Ved hjelp av deres 

historier vil jeg prøve å kartlegge hvilke holdninger til matematikk dere har hatt før dere 

begynte på videregående skole, og om disse holdningene eventuelt har endret seg etter ca. et 

halvt år på VGS. 

 

Dersom dere vil dele deres historie med matematikk, vil det være til stor hjelp slik at jeg kan 

skrive min master i matematikkdidaktikk. Matematikkdidaktikk handler om å hvordan man 

som lærer kan lære bort matematikk på best mulig måte, og det er derfor viktig for en lærer å 

vite hvilke holdninger elever har til faget. 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Jeg skriver master gjennom Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, som ligger under 

Universitetet i Oslo.  

 

Mine veiledere er Arne Hole og Guri Nortvedt. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Til dette prosjektet vil jeg gjerne spørre elever fra 1P om å være med, og det er i hovedsak to 

grunner til dette. 1) Dere har nettopp begynt på videregående skole, noe som er interessant 

fordi dere er i en overgangssituasjon. 2) Fra egen erfaring er 1P normalt sett en klasse med 

elever som har mange forskjellige syn på matematikk.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du bruker 15-20 minutter på å skrive om 

din historie med matematikk. I første omgang vil dere skrive fra så langt tilbake i tid du 

husker, frem til du sluttet på ungdomsskolen. Hva du skriver om er helt opp til deg. Jeg 

kommer tilbake til klassen i januar/februar, og du vil da fortsette å skrive din historie med 

matematikk, hvor du også skal beskrive det første halvåret på VGS. 
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Du vil få en nummerert minnepinne av meg med et tomt dokument hvor dere skal skrive. Når 

jeg kommer tilbake i januar/februar vil du få tilbake den samme minnepinnen og skrive i det 

samme dokumentet.  

 

Det kan bli aktuelt å invitere noen av dere til å være med på et intervju etter gang nummer to, 

men jeg vil selvfølgelig komme med en ny invitasjon og et nytt samtykkeskjema til dette.  

 

Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli 
anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta 
eller senere velger å trekke deg.  
 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2019, men jeg tar forbehold om mulig forsinkelse 

med masteroppgaven og setter frist 1. oktober for sletting av all informasjon som ligger på 

minnepinnene.  

 

Det er kun jeg som skal ha oversikt og tilgang til det dere skriver i dette prosjektet.  

 

Hvor kan du finne ut mer om prosjektet? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta 
kontakt med: 
 
Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning ved 
Veiledere: 

o Arne Hole (hovedveileder) 
▪ Epost: arne.hole@ils.uio.no 

o Guri Nortvedt (biveileder) 
▪ Epost: guri.nortvedt@ils.uio.no 

eller 

Masterstudent  
o Kristoffer Østrem 

▪ Epost: kriostr@student.uv.uio.no 
▪ Tlf: 97472189 
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Med vennlig hilsen 
 

 
 
 
Student Prosjektansvarlig  
    
 
 

 
Samtykkeerklæring «Min historie med matematikk» 
 
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Min historie med matematikk», 
og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til å bidra med min historie med 
matematikk.  
 
Jeg har fått opplysninger om at jeg når som helst kan trekke tilbake mitt samtykke og at 
det ikke vil ha noen negative konsekvenser for meg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, senest 
1.oktober 2019. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Navn med store bokstaver) 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 


