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Förord 

Vid arbetet med rapporten har båda författarna bearbetat all text gemensamt. Arbetet med 

genomförandet av elev- respektive lärarintervjuer har delats upp. Elevintervjuer 

genomfördes av Carin Ström och lärarintervjuer av Angela Andersson. Bearbetningen av 

resultaten har genomförts gemensamt. 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Lotta Leden för allt stöd vid arbetet med vår 

studie. Vi vill också passa på att tacka alla deltagare i vår studie för deras medverkan. 

Utan dem hade det inte blivit någon rapport. Slutligen tackar vi nära och kära för allt 

tålamod och uppmuntran under tillblivelsen av vår rapport. 
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1. Inledning 
Många elever beskriver hur skolan och matematikämnet varit något roligt och lustfyllt 

när de varit små. I takt med att de blir äldre avtar ofta denna entusiasm och de beskriver 

hur ämnet har förvandlats till något tråkigt och fullständigt obegripligt. Vart tog 

entusiasmen och gnistan vägen som eleverna kände när de var små? Vad beror det på och 

hur kan man förhindra att detta inträffar? 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen inom skolväsendet bidra till att 

eleverna utvecklar och inhämtar kunskaper och värden. Den ska också bidra till att 

eleverna utvecklar en livslång lust att lära. TIMSS (Trends in International Mathematics 

and Science Study) är en internationell studie som undersöker attityder och kunskaper 

hos elever i skolår fyra och åtta gällande matematik och naturvetenskapliga ämnen. 

Resultaten från TIMSS- rapporten 2015 (Skolverket, 2018) visar på att fler elever har en 

mer negativ inställning till matematik jämfört med år 2011. Tittar man på skolår åtta hade 

44% av eleverna en negativ inställning till matematik 2011. År 2015 har denna siffra ökat 

till 52%. Dessutom visar det sig att en större andel flickor är negativt inställda till att lära 

sig matematik. Nilholm (2018) har i sin blogg tittat närmare på detta resultat och drar då 

slutsatsen att skolan inte lever upp till skollagens (SFS 2010:800) formulering om en 

livslång lust att lära. 

En statlig utredning (SOU 2004:97) får till uppgift att ta fram åtgärder för att förändra 

elevernas attityd till och öka intresset för matematik. Utredningen visar att 

matematikundervisningen behöver utnyttjas på ett bättre sätt, till exempel behöver 

diskussioner och samtal vara en naturlig del i undervisningen och läraren ska ges en större 

möjlighet att variera undervisningen för att eleverna ska få en lust och vilja att lära sig 

mer matematik. Att tidigt göra insatser för att främja elevers motivation till ämnet skulle 

ge både bättre resultatuppfyllelse och ge eleverna större tilltro till sitt eget lärande. 

1.1. Problemformulering och syfte 
Bristande motivation tycks vara en anledning till att många elever hamnar i 

matematiksvårigheter. Studien syftar därför till att undersöka varför eleverna tappar sin 

motivation, men även att undersöka hur man kan, om man kan, skapa och upprätthålla 

motivationen i matematik för att öka elevernas måluppfyllelse i ämnet. Det 

specialpedagogiska forskningsbidraget är att på ett tidigt stadium försöka hjälpa lärarna 

och eleverna att upprätthålla och öka motivationen för på detta vis minska antalet elever 

som hamnar i matematiksvårigheter, och därav följaktligen i behov av 

specialpedagogiska insatser. Studien kan därmed bidra med idéer om hur speciallärare 

kan handleda pedagoger om denna problematik. För att avgränsa och förtydliga syftet har 

följande frågeställningar formulerats. 

 Vad kan bidra till att elever tappar motivationen i matematik? 

 Hur kan elevers motivation skapas och upprätthållas i matematik? 

Utifrån dessa frågeställningar undersöks  
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 elevers inställning till matematik och deras självförtroende i matematik. 

 elevers värdering av matematik 

 samband mellan kön och motivation.  

 hur elever ser på matematik och motivation samt hur undervisande lärare ser på 

detta.  

 lärares syn på elever och motivation utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv med 

fokus inte bara på resultat, utan även synen på problem med motivation i 

matematik, är det eleven som är omotiverad av naturen eller är det lärmiljön som 

begränsar? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs olika sätt att se på motivation och attityd kopplat matematikämnet 

och undervisningen. De olika motivationsteorierna motsvarar också arbetets teoretiska 

ramverk. Det ges även en överblick över begreppet matematiksvårigheter och olika sätt 

att se på det. Slutligen diskuteras det specialpedagogiska uppdraget respektive de 

specialpedagogiska perspektiven. 

2.1.  Motivation och attityd 
Motivation kan beskrivas som ett komplext fenomen bestående av många olika faktorer. 

Det kan förklaras utifrån en inre och yttre motivation, som en drift framåt, eller något som 

styrs av individens behov eller intressen. Även förväntningar och attityder betraktas som 

en viktig del av motivationen (Giota, 2006). Attityd kan beskrivas som en inställning eller 

ett förhållningssätt till någonting. Ofta har attityd en känslomässig grund och attityder 

kan variera i styrka. Attityder beskrivs ofta i termer av positivt, negativt, starkt eller svagt 

(Nationalencyklopedin, 2019a)   

2.1.1.  Begreppet motivation 

Nationalencyklopedin (2019b) beskriver motivation som en psykologisk term. Denna 

omfattar faktorer som påverkar en individs beteende och styr individen mot olika mål. 

Hannula (2006) beskriver hur motivationen beror av personliga erfarenheter och därför 

kan motivationen skilja sig åt mellan olika individer. Motivationen beror på individens 

egna behov och mål som denne vill uppnå. Imsen (2006), i sin tur beskriver hur viktigt 

tankar, känslor och förnuft är för individens motivation. Med nya uppgifter eller 

aktiviteter följer alltid tankar och förväntningar. Detta följer med i hela aktiviteten och 

kommer även följa med i minnet av aktiviteten. Motivationen kan även ses som intresse 

och glädje för att få utföra en uppgift (Hannula, 2006). Brist på motivation kan uppstå om 

individen blir frustrerad på vägen, vilket i sig kan bero på bristande förståelse av 

problemet. Bristen på motivation kan då också ta sig uttryck i form av aggressivitet eller 

ilska. Imsen (2006) ser motivation som en pådrivande kraft som kan påverka individens 

förväntningar och på så sätt skapa meningsfullhet. På så sätt blir motivation resultatet av 

en handling. Imsen (2006) beskriver att motivation är ett vanligt förekommande begrepp 

i skolsammanhang och att det förekommer att elever, som upplevs som okoncentrerade 

och oroliga, beskrivs som i avsaknad av motivation. Leroy och Bressoux (2016) betonar 

vikten av att undersöka orsaken till omotivation istället för att forska om vad som bidrar 

till motivation då många omotiverade elever anser att de saknar förmåga att lära sig och 

tror att det inte finns något som kan hjälpa dem ur dessa svårigheter. Jämfört med 

motivation är begreppet omotivation ett outforskat område och Leroy och Bressoux 

(2016) betonar att mer forskning behövs. En ökad forskning kring omotivation kan ge 

lärare redskap att arbeta med, vilket på sikt kan bidra till att bryta den nedåtgående trenden 

kring elevers motivation. Slutsatser i artikeln är bland annat att motivation, eller då 

snarare bristen på motivation, påverkar elevernas prestationer. De elever som är 
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omotiverade beroende på svagt självförtroende kommer att få svårt att lära sig ämnet. 

Speciellt viktigt blir detta då problemet ökar med åren.  

2.1.2.  Inre och yttre motivation 

Begreppet motivation brukar i litteratur delas upp i inre respektive yttre faktorer. Den inre 

motivationen handlar om att det finns en möjlighet att påverka sin situation och att 

uppgifter eller arbeten känns meningsfulla. Yttre motivationsfaktorer handlar om sådant 

som kan påverka motivationen utifrån som exempelvis betyg, provresultat eller 

uppskattning (Muhrman & Samuelsson, 2015). 

En studie av Zheu och Leung (2011) behandlar skillnaden mellan inre och yttre 

motivation. I rapporten nämns att många utbildningsforskare föreslagit effektiva 

strategier för att påverka elevernas inre motivation, men att samtidigt försöka undvika 

yttre motivation i största möjliga grad. Zheu och Leung (2011) beskriver att vissa forskare 

som Lepper och Henderlong föreslagit att inre och yttre motivation inte är varandras 

motpoler, utan att de samverkar, medan andra forskare, som exempelvis Keavny och 

Drake, förespråkar att en yttre motivation till och med kan föda en inre motivation. Giota 

(2006) beskriver hur elevens strävan att lära sig och att prestera för ett bra betyg, det vill 

säga inre respektive yttre faktorer, inte behöver innebära varandras motsatser. Hon drar 

då slutsatsen att detta visar på att en summativ och en formativ bedömning då inte heller 

behöver innebära varandras motsatser. De olika bedömningsformerna kan istället fungera 

som ett komplement för varandra.  I Zheu och Leungs (2011) rapport nämns också att det 

förekommer kulturella skillnader i synen på inre och yttre motivation. Studiens resultat 

visade att i västerländska länder är inre motivation en starkare motivationsfaktor än yttre 

motivation. En produktivitetsinriktad motivation i västerländska länder verkar till och 

med ha en skadlig effekt på elevers lärande. I östasiatiska länder däremot verkar båda 

typerna av motivation samverka och att denna kombination ger en högre grad av allmän 

motivation, vilket inte är fallet i västerländska länder. I rapporten framgår att Zheu och 

Leung (2011) föreslår att denna skillnad kan bero på att människor från olika delar i 

världen har olika sätt att betrakta människans natur. Människor från östasiatiska länder 

behöver ofta en liten “knuff” framåt för att stimulera lärandet medan västerländska länder 

har en mer positiv syn på människan, att det är tillräckligt att väcka ett intresse för att 

stimulera lärandet.  Rozental (2015) behandlar också sambandet mellan den inre och yttre 

motivationen. Den yttre motivationen kan påverka individens drivkraft i positiv riktning, 

dock betonas att de yttre faktorerna måste ha en koppling till det vi har presterat. 

Belöningar som kan vara till och med skadliga är de som är av karaktären att de endast 

infaller om vi har presterat ett förutbestämt resultat. Exempelvis belöningar i form av 

pengar för att man uppnått ett visst betyg. Anledningen till att sådana belöningar kan 

inverka negativt är att de kan uppfattas som kontrollerade av motparten samt att de kan 

ge upphov till en negativ återkoppling om individen inte klarar att uppnå resultatet. Giota 

(2006) påpekar i sin rapport att endast inre och yttre faktorer inte är tillräckliga för att 

förklara elevers bristande motivation och försämrade studieresultat. För att skapa positiva 
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förändringar i elevernas motivation behöver man göra förändringar på alla nivåer, såsom 

organisationsnivå och samhällsnivå.  

2.1.3.  Motivation och matematik 

Cleary och Kitsantas (2017) har i en rapport undersökt hur olika bakgrundsvariabler 

såsom socioekonomisk status, tidigare matematiska prestationer och olika 

motivationsvariabler påverkar lärandet i matematik. De motivationsvariabler man 

undersökte var self efficacy (elevens självskattning), uppgiftsintresse och elevernas 

känsla av skoltillhörighet. Med skoltillhörighet menas känslan av grupptillhörighet, att 

tillhöra en klass eller skola. Resultaten visade bland annat att elevernas tankar och känslor 

hade en stor inverkan på elevernas prestationer i ämnet. För att eleverna ska skapa en 

motivation att lära matematik är det av stor vikt att de har en tilltro till sin egen förmåga 

att lära sig. De andra variablerna är inte oviktiga i sammanhanget utan snarare kan man 

dra slutsatsen att de tillsammans bidrar till elevens motivation. En variabel som Klapp 

Lekholm (2008) tar upp är föräldrarnas utbildningsnivå och hur den påverkar elevernas 

motivation. Klapp Lekholm menar att ju mer eftergymnasial utbildning föräldrarna har 

desto större motivation visar eleven för att lära sig matematik. 

Även Lundberg och Sterner (2009) beskriver hur viktig elevens tillit till sin egen förmåga 

är för lärandet. Eleven behöver känna att den duger och få en bild av sig själv som en 

lärande individ. Eleverna behöver även känna att de vuxna bryr sig och att de möter 

eleverna som medmänniskor snarare än som elever i matematiksvårigheter. Aspelin 

(muntlig kommunikation, 2019-03-11) beskriver i en föreläsning vikten av en positiv 

relation mellan lärare och elev för elevens sociala utveckling och motivation i skolarbetet. 

Pedagogens relationskompetens stöttar, aktiverar och motiverar eleven. Särskilt tydligt 

blir detta i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Relationens inverkan på 

motivationen är lika viktig oavsett ålder. Även Sjöberg (2006) visar att orsaken till att 

eleven är i matematiksvårigheter ofta är av relationell karaktär och därmed ett problem 

för fler än bara eleven. 

Muhrman och Samuelsson (2015) punktar upp en rad olika komponenter som kan påverka 

elevernas motivation i matematik positivt: 

 Att eleverna får arbeta med uppgifter på rätt nivå, varken för lätta eller för svåra. 

 Varierad undervisning och meningsfulla uppgifter är faktorer som påverkar 

motivationen och lärandet. 

 Viktigt att tala och diskutera matematik med varandra. 

 Engagemang från lärare och föräldrar, klassrumsnormer och ett positivt socialt 

klimat är viktiga faktorer. 

I likhet med Muhrman och Samuelsson (2015) skriver Giota (2006) om vikten av att utgå 

från ett elevperspektiv, både på individ- och gruppnivå, för att på så sätt stimulera elevens 

eget lärande och därigenom väcka elevens självreflektion. 
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2.1.4.  Attityd och matematik 

Skolinspektionen (2010) har tittat på sambandet mellan attityder och matematik i en 

forskningsöversikt. De pekar där på vikten av framgångsrika lärare, som leder tydligt och 

upprätthåller och värnar om studieron samt stödjer och hjälper eleverna att välja rätt 

uppgifter och formativt stöttar dem genom arbetet. På så sätt skapas det en positiv attityd 

till skolarbetet och motivationen ökar. Detta menar man leder till ökade resultat i skolan, 

men betonar att detta inte enbart är den enskilde lärarens ansvar utan alla delar från lärare 

till skolledning och politiker måste vara delaktiga. En statlig utredning (SOU 2004:97) 

får till uppgift att ta fram åtgärder för att förändra elevernas attityd till och öka intresset 

för matematik. TIMMS- rapporten från 2015 (Skolverket, 2018) visar på att andelen 

elever som har en mer negativ inställning till matematik har ökat jämfört med år 2011 

och det går även att utläsa en negativ förändring hos flickor, vilka tidigare generellt har 

haft en mera positiv attityd till matematik än vad pojkar har. Det har genomförts ett flertal 

studier kring elevers attityd till matematik och deras studieresultat. Al-Mutawah och 

Fateel (2018) har genomfört en studie utifrån TIMSS (2011) och en egen undersökning 

kring begreppet grit, ungefär jävlar anamma, och de menar att resultaten från studierna 

visar att både grit och positiv attityd är avgörande faktorer för elevers framgångar i 

matematik.  Hemmings och Kay (2010) menar i sin australiensiska studie att cirka 70 % 

av eleverna som är i matematiksvårigheter i åk 10 även var i dessa svårigheter i åk 7, de 

menar att resultatet i åk 10 kan förutses utifrån resultatet i åk 7 för dessa elever, studien 

är dock svårtolkad. Deras slutsats är att insatser så sent som i åk 7 är för sent, tärningen 

är redan kastad så att säga. Författarna genomför även intervjuer med enskilda elever och 

eleverna uttrycker där både yttre och inre motivation som förklaring till sin attityd, 

ansträngning och sina resultat. Hemmings, Grootenboer och Kay (2011) genomför 

ytterligare en studie i samma modell, elever i åk 7 och åk 10 i Australien, där de också 

har fokus på kön i sin undersökning. De menar att flickor har en mera positiv attityd till 

matematik än vad pojkarna har. Författarna menar vidare i sin undersökning att det är 

viktigt att tidigt ta tag i elevernas attityd till matematik men också till skolan som helhet 

och att arbeta med detta då attityd formas tidigt men har effekt senare i studierna också. 

Även pojkars försämrade attityd och prestationer är viktiga att arbeta med då de i 

undersökningen visar en betydligt mera negativ attityd. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att elevers motivation och attityd spelar stor roll för 

elevernas prestationer i matematik. Tidiga insatser för att förändra elevernas attityd och 

inställning till matematik är viktigt och kan förebygga att elever hamnar i 

matematiksvårigheter. Därav behöver vi också undersöka begreppet 

matematiksvårigheter närmare. 

2.2.  Matematiksvårigheter 

Lunde (2011) beskriver, i likhet med den Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012), 

matematiksvårigheter som ett komplext problem. Anledningarna till att ett barn hamnar i 

matematiksvårigheter kan vara både många och olika. Lunde beskriver Magnes studier 

från 1998 där matematiksvårigheter beskrivs som ett samspel mellan tre faktorer: 
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samspelet mellan matematiken, individen och omgivningen. Även Sjöberg (2006) 

beskriver hur elevens prestationer påverkas av elevens situation och omgivning. Det kan 

handla om problem hemifrån eller problem med kompisar. Men även om hög frånvaro 

eller att eleven upplever att undervisningen inte passar hans/hennes sätt att lära. 

2.2.1.  Hur kan vi förebygga att elever hamnar i matematiksvårigheter? 

Lundberg och Sterner (2009) skriver i en artikel att pedagogik bör vara en 

meningsskapande aktivitet för eleverna. Elever i matematiksvårigheter behöver möta 

uppgifter som för dem känns meningsfulla och relevanta. Vid upplägget av 

undervisningen behöver man beakta innehållet i det vi undervisar, samt den fysiska och 

sociala miljön i klassrummet. Enligt Lundberg och Sterner (2009) behöver eleverna också 

få snabb och regelbunden återkoppling på sitt arbete. Även vikten av tidiga insatser för 

att förebygga att barn hamnar i matematiksvårigheter betonas. Särskilt viktigt är detta för 

barn som kommer från socioekonomiskt utsatta familjer. 

Anghileri (2008) skriver om hur en effektiv undervisning tar hänsyn till barnets 

nuvarande förståelse och bygger för en utveckling av kunskapen. Undervisningen ska 

bygga på att eleverna delar tankar och reflekterar över metoder tillsammans. De får då en 

medvetenhet över både språket och olika strategier i sitt problemlösande. Hodgen och 

Wiliam (2012) skriver att för att en förändring av undervisningen ska ske är det viktigt 

att läraren förändrar några få delar i taget då det är större chans att lyckas om man befäster 

några delar i taget än försöker ändra allt på en gång. Vidare menar Hodgens och Wiliam 

(2012) att läraren behöver stöd av kollegor, det vill säga det är bra om man är flera som 

genomför förändringar tillsammans så att de kan träffas för att samtala om och stötta 

varandra i förändringsarbetet. Att dessutom observera varandras undervisning och ge 

varandra respons är stärkande för förändringsarbetet. 

Engström (2015) beskriver ett antal framgångsrika strategier för matematikundervisning 

såsom proaktivt förhållningssätt, tydliga ansvarsförhållanden och strukturerad metodik. 

Med proaktivt arbetssätt menas att undervisningen ska organiseras på ett sätt så att den 

naturliga variationen i elevernas förutsättningar kan hanteras. Det ska finnas tydliga 

ansvarsförhållanden mellan de olika yrkesfunktionerna på en skola. Många 

yrkesfunktioner finns som rektor, specialpedagog, speciallärare och lärare. Alla 

yrkesgrupper har sina uppgifter och ansvarsområden. Dessa ansvarsområden bör vara väl 

kända av alla yrkesgrupper. Med strukturerad metodik menas att det bör finnas utarbetade 

rutiner på skolan för den specialpedagogiska verksamheten. Det ska finnas skriftliga 

anvisningar för hur det specialpedagogiska arbetet ska organiseras och vem som har 

ansvaret för det. 

Det är viktigt att i skolans organisation ta hänsyn till faktorer på olika nivåer som alla kan 

påverka elevens matematikutveckling menar Lundberg och Sterner (2009). På 

organisationsnivå kan man titta på faktorer såsom kompetensutveckling för lärarlag och 

arbetslag. På klassrumsnivå kan det handla om att lägga om undervisningen. Detta kan 

ske genom en mer utforskande undervisning, problemlösning och matematiska samtal.  
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Sammantaget pekar forskning på att bristande motivation är ett hinder för lärandet och 

att elevers inställning eller attityd påverkar deras motivation och resultat i matematik. 

Bristande motivation och en negativ attityd kan leda till svårigheter i matematik, men 

även det motsatta, elever som är i matematiksvårigheter kan tappa motivationen och få 

en mera negativ attityd till matematik. Det talas mycket om att hitta utmaningar på rätt 

nivå, för lätt eller för svårt kan leda till sämre måluppfyllelse och till en sämre motivation 

och attityd. Även variation i undervisningen och samarbete mellan eleverna är faktorer 

som nämns som stödjande för motivation, attityd och resultat i matematik. För att veta 

hur skolan kan hantera denna problematik är det viktigt att reda ut hur det 

specialpedagogiska uppdraget i skolan ser ut. Samtidigt tittar vi också lite närmare på 

olika specialpedagogiska perspektiv. 

2.3.  Det specialpedagogiska uppdraget 

Engström (2015) tolkar speciallärarens och specialpedagogens roll utifrån examensmålen 

för utbildningarna. Han menar att man lite förenklat kan säga att specialpedagogen 

utbildas för arbete för barn, det vill säga handledning, att leda det specialpedagogiska 

arbetet i skolan, diagnosticering och skolutveckling. Speciallärarens arbete däremot 

handlar om arbete med barn i behov av särskilt stöd. Lundberg och Sterner (2009) påpekar 

hur betydelsefulla specialpedagogers, speciallärares och lärares olika kompetenser är. 

Lika betydelsefullt är samarbetet med föräldrar och elever samt samarbetet mellan 

specialundervisningen och den ordinarie undervisningen i skolan. Holgersson och 

Wästerlid (2018) beskriver att speciallärarens uppdrag består i att kartlägga elever och att 

i samråd med lärare planera hur extra anpassningar och insatser bäst ska utformas för att 

tillgodose elevernas behov. Lundberg och Sterner (2009) skriver om kartläggningens 

betydelse så att den pedagogiska hjälpen kan anpassas efter elevens behov. 

Kartläggningen visar på elevens starka och svaga sidor. Kartläggningen analyseras och 

läraren i samråd med specialpedagog eller speciallärare ger förslag på olika åtgärder. 

Dessa åtgärder diskuteras med elev och vårdnadshavare. Enligt Holgersson och Wästerlid 

(2018) kan specialläraruppdraget innebära både att ge direkt stöd till elever, men även 

indirekt genom att fungera som stöd för klassläraren i form av samtalspartner och 

rådgivare. Vidare beskriver de också vikten av att utnyttja speciallärarens kompetens på 

organisationsnivå för att bidra till utvecklingen av goda lärmiljöer i 

matematikundervisningen. Även Giota (2006) skriver om vikten av att se till hela 

organisationen. För att skapa motivationsmässiga förändringar hos eleverna behövs 

åtgärder från skolnivå såväl som samhällsnivå. 

I det inkluderande arbetssättet i skolan ligger tanken att elever med matematiksvårigheter 

ska få den specialpedagogiska hjälpen i den vanliga klassen. Detta ställer nya krav på det 

specialpedagogiska arbetet. Det blir då ett samspel mellan specialpedagogiken och 

matematikdidaktiken (Lunde, 2011). Lunde betonar också vikten av att de 

specialpedagogiska insatserna genomförs av personal med specialpedagogisk kompetens. 

Specialundervisningen kommer till största delen alltid ske i samspel med ordinarie 

undervisning. Engström (2015) skriver om att de traditionella värderingarna och 
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perspektiven inom specialpedagogiken behöver förändras. Elevernas olikheter kan inte 

längre hanteras genom särskiljande lösningar. De nya utmaningarna måste hanteras på ett 

nytt sätt. 

2.4  De specialpedagogiska perspektiven 

Specialpedagogiskt perspektiv handlar om från vilket håll (perspektiv) 

specialpedagogiken kan betraktas. Det kan handla om att se den utifrån den enskilda 

elevens perspektiv, utifrån undervisningens perspektiv, som en politisk fråga, en fråga 

om organisation och styrning, ett etiskt dilemma och så vidare (Engström, 2015). Ett 

specialpedagogiskt perspektiv handlar också om vilken teoretisk position som forskaren 

tar och som sedan påverkar hens sätt att se på olika specialpedagogiska företeelser 

(Ahlberg, 2013). 

2.4.1.  Forskningens perspektiv 

Ahlberg (2013) menar att det specialpedagogiska forskningsfältet hela tiden är i rörelse 

och utveckling, vilket också gör att perspektiven är i rörelse och utveckling. Detta menar 

hon förklarar varför det finns flera olika specialpedagogiska perspektiv. Inom litteratur 

och forskning används främst två specialpedagogiska perspektiv, det kategoriska 

perspektivet och det relationella perspektivet. Dessa perspektiv har utvecklats utifrån ett 

behov av att se och förstå konsekvenserna av och även orsakerna till ett visst synsätt i 

skolan, ursprungligen är det ett sätt att tolka och hantera data i specialpedagogisk 

forskning (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Ett sätt att kategorisera 

forskningen utifrån olika vetenskapliga teorier. Viktigt att ha i beaktande är att dessa 

perspektiv inte ska ses som några absoluta sanningar och att de kan förekomma 

tillsammans eller var för sig (a.a.).  

Persson (1998) skapar en matris där de två perspektiven ingår (tab. 2.1) och beskrivs 

utifrån konsekvenserna inom några pedagogiska huvudområden. Det kategoriska 

perspektivet utgår ifrån att eleven har svårigheter, medan det relationella perspektivet 

handlar om att eleven är i svårigheter som uppstår i möten i skolmiljön (Ahlberg, 2013; 

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson, & Nilholm, 2015; och Persson, 1998). Dessa 

perspektiv får betydelse för hur man möter elever i skolan, om man möter elever i 

svårigheter eller elever med problem och vilka avtryck detta gör i undervisningen. 

Att man byter perspektiv inom forskningen till ett mera deltagarinriktat perspektiv 

betyder att man mer och mer försöker beskriva de svårigheter som kan uppstå utifrån ett 

större perspektiv och man istället tar utgångspunkt i den miljö som eleven befinner sig i. 

När fokus flyttas från individ till miljö blir problemet också en angelägenhet för många 

fler.  
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Tabell 2.1 “Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på 

perspektivval. (Persson, 1998, s.31) 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa undervisning 

och stoff till skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera in 

differentiering i undervisning och 

stoff 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad till 

elevers uppvisade svårigheter 

Orsaker till 

specialpedagogiska behov 

Elever i svårigheter, Svårigheter 

uppstår i mötet med olika företeelser 

i utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. Svårigheter är 

antingen medfödda eller på annat sätt 

individbundna 

Tidsperspektivet Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus på 

specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och lärare med 

aktivt stöd från rektor 

Speciallärare, Specialpedagoger och 

elevvårdspersonal 

 

Emanuelsson et al. (2001) menar att den specialpedagogiska forskningen trots sina försök 

att anta ett mer deltagande perspektiv trots allt innehåller ett synsätt där individen är 

bäraren av problemet och den största andelen forskning handlar om speciella gruppers 

behov i skolan och hur dessa grupper ska mötas. Detta påtalas i en forskningsöversikt 

som beskriver specialpedagogisk forskning i framför allt Sverige, men även 

internationellt, från 1995 till 2001. 

Emanuelsson et al. (2001) menar att majoriteten av den specialpedagogiska forskningen 

fram till 2001 hade ett kategoriskt perspektiv. En anledning till att det har varit så lite 

forskning kring det relationella perspektivet kan enligt Emanuelsson et al. (2001) ha att 

göra med att detta perspektiv har en långsiktig tidsaspekt vilket kan betyda att forskning 

pågår, men även den stora efterfrågan på forskning kring diagnoser där det ofta levereras 

handfasta förslag på hur man kan arbeta med dessa elever. Det relationella perspektivet 

kännetecknas av en forskning som föreslår grundläggande förändringar av 

undervisningen och synen på svårigheter, vilket är svårare att genomföra och tar längre 

tid att genomföra samt att se resultaten av, och under tiden har eleven fortfarande 

svårigheter. En dialog saknas mellan perspektiven (Emanuelsson et al., 2001) och en oro 

uttrycks för att dessa perspektiv ska ställas mot varandra där det ena är rätt och det andra 

är fel. Utifrån detta har vi därför valt att även titta närmare på det som Nilholm (2003) 

kallar dilemmaperspektivet. 
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2.4.2.  Dilemmaperspektiv 

Nilholm (2003) påpekar att vårt utbildningssystem innehåller grundläggande dilemman 

till exempel att man å ena sidan ska ge alla elever liknande erfarenheter och kunskaper, 

medan man å andra sidan ska anpassa sig till vars och ens individuella förutsättningar. 

Nilholm (2003) definierar dilemma som “... motsättningar som i egentlig mening inte går 

att lösa, men som hela tiden pockar på ställningstagande” (s.61). Detta perspektiv kallar 

Nilholm (2003) för dilemmaperspektivet.  

Sammanfattningsvis kan forskningen anta ett kategoriskt perspektiv genom att utgå ifrån 

individers brister och försöka förklara dessa eller utifrån ett relationellt perspektiv och 

utgå ifrån miljöer och situationer som kan stärka eller försvåra lärandet för den enskilde 

individen. Men forskningen kan även utgå ifrån att det finns en spänning mellan dessa 

perspektiv och studera en situation eller ett fenomen utifrån båda perspektiven. 

Specialpedagogisk forskning bedrivs av fler än bara pedagoger och de resultat som 

forskningen leder fram till är av värde för flera olika discipliner. Vi kan inte bortse ifrån 

annan forskning, till exempel om hur lärandet sker i hjärna, hur vi påverkas av yttre och 

inre stimuli, vilka svårigheter som elever faktiskt kan brottas med i inlärningssituationer. 

Tillsammans bildar dessa forskningsresultat en helhet av delar som är värdefulla i mötet 

med eleverna 
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3.  Metod 
I detta avsnitt redogörs för den metod och tillvägagångsätt som använts för att genomföra 

denna kvalitativa studie. Det redogörs för undersökningsmetod, urval av informanter och 

genomförande. Vidare beskrivs också hur det insamlade materialet bearbetats och 

analyserats. Slutligen diskuteras undersökningens reliabilitet och validitet. 

Metodologiska för- och nackdelar diskuteras under rubriken metoddiskussion i kapitel 6. 

3.1.  Val av metod 

Syftet med vårt arbete är att undersöka varför eleverna tappar sin motivation, men även 

att undersöka hur man kan, om man kan, skapa och/eller upprätthålla motivation i 

matematik, för att öka elevernas måluppfyllelse i ämnet. För att kunna undersöka detta 

vill vi försöka identifiera olika faktorer som inverkar främjande respektive hindrande för 

elevers motivation i matematik, och på så sätt förebygga att elever hamnar i 

matematiksvårigheter på grund av bristande motivation. För att nå vårt syfte behöver vi 

undersöka både elevernas och lärarnas syn på matematik och motivation. För att få ett så 

brett underlag som möjligt valdes crystallization som metod där flervalsenkäter 

kombinerades med semistrukturerade gruppintervjuer. Detta att kombinera flera metoder 

för en större detaljrikedom kallar Tracy (2010) crystallization, och vi tolkar detta som en 

skillnad gentemot metodtriangulering som vi uppfattar som flera metoder för att 

undersöka samma sak, det vill säga ett sätt att öka trovärdigheten genom att visa samma 

sak med flera metoder. I vårt fall vill vi studera motivation från flera håll och fördjupar 

därför vår studie genom en ökad detaljrikedom. Vi tänker oss att vi ser på frågorna både 

som en kristall utifrån med många aspekter (sidor) och som genom en kristall med många 

brytningar som ger nya aspekter. Vi hoppas och tror att vårt val av metod ska inspirera 

andra och vår målsättning är att beskriva vårt arbete på ett så inspirerande sätt som möjligt 

där vårt fokus är crystallization som metod, vilket vi hoppas ska vara tydligt för läsaren. 

 

3.1.1.  Enkät och intervjuer 

Enligt Stukát (2005) kan man med enkäter nå ut till ett större antal människor än vad 

intervjuer och observationer ger möjlighet till. Repstad (2007) beskriver hur man kan 

använda enkätstudier för att erhålla upplysningar och sedan använda dessa i kvalitativa 

intervjuer. Vid kvalitativa intervjuer läggs intresset på informanternas ståndpunkter 

istället för att spegla forskarens intressen. Vid semistrukturerade intervjuer, som är en 

form av kvalitativa intervjuer, har intervjuaren en förutbestämd intervjuguide att gå efter, 

dvs. särskilda utvalda teman. Intervjuguiden behöver inte följas exakt utan avvikelser 

utefter vad den intervjuade svarar på de olika frågorna tillåts. Likadant behöver inte heller 

frågorna ställas i den ordning de förekommer enligt intervjuguiden (Bryman, 2015). Med 

enkäter kan man då erhålla ett brett undersökningsmaterial som sedan kan analyseras 

djupare med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 
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3.2. Urval 
Utifrån TIMSS 2015 (Skolverket, 2018) har vi valt att rikta oss mot just åk 4 och åk 8 för 

en ökad möjlighet till jämförelser. Vidare baseras vår enkätundersökning på TIMSS 

enkäter då dessa redan är beprövade och utformade enkätundersökningar anpassade till 

den svenska skolan. Vi vet från litteratur och egna erfarenheter att det händer något med 

elevernas attityder och motivation från att de lämnar lågstadiet och att det sker en stor 

förändring innan eleverna lämnar högstadiet. Av praktiska skäl har vi valt skolor i våra 

arbetskommuner. När det kommer till intervju med matematiklärare har vi valt att 

intervjua lärare vi inte har eller har haft kontakt med tidigare. Eftersom vi inte undervisar 

i åk 4 och åk 8 så upplever vi inga intressekonflikter utan kan jämföra elever på den 

skolenhet som vi har lättast att nå. Då vi vet att deltagandet kan bli lågt, det krävs 

föräldrars samtycke vilket ofta innebär ett lägre deltagande, så har vi valt att ställa frågan 

till ett stort antal elever i båda årskurserna. Inbjudan att delta i undersökningen skickades 

till fyra olika skolor. 57 elever i årskurs fyra genomförde enkätundersökningen. Utav 

dessa var två enkätsvar ej fullständigt ifyllda. I årskurs åtta genomfördes enkäten av 93 

stycken elever.  

Urvalet vid elevintervjuer har skett av undervisande lärare med avseende på elever som 

är trygga i en intervjusituation och kan bidra med tankar. Då intervjuerna var strikt 

anonyma så kunde vi inte välja ut elever efter egna kriterier, istället lämnade vi urvalet  

till undervisande lärare. Två gruppintervjuer med elever genomfördes. En gruppintervju 

med fyra elever från årskurs 4 och en gruppintervju med fyra elever från årskurs 8. 

Gruppintervjuer av elever genomfördes då vi ansåg att gruppdiskussioner kunde tillföra 

vår studie ytterligare djup och perspektiv. Eftersom enkäten riktas mot just år årskurs 4 

och 8 valde vi att även inrikta gruppintervjuerna mot samma stadier. 

Urvalet vid lärarintervjuer har skett efter lärarnas eget intresse av att delta i studien. 

Lärarna i intervjuerna har ingen koppling till eleverna som deltagit i enkätstudien. Två 

gruppintervjuer med lärare genomfördes. En gruppintervju med tre lärare som undervisar 

i matematik på högstadiet, samt en gruppintervju med två lärare som undervisar i 

matematik på mellanstadiet. Gruppintervjuerna av lärare genomfördes då vi ansåg att en 

diskussion mellan lärarna kunde tillföra studien ytterligare perspektiv och djup. Intervjuer 

av både mellanstadie- och högstadielärare genomfördes för att spegla enkätresultat 

respektive elevintervjuer. 

Tabell 3.1 Sammanställning över antalet deltagare i studien. 

Metod Antal deltagande 

Enkät Åk 4: 57 svar, 2 ofullständiga 

Åk 8: 93 svar 

Gruppintervju - lärare Mellanstadiet: 2 lärare 

Högstadiet: 3 lärare 

Gruppintervju - elever Åk 4: 4 elever 

Åk 8: 4 elever 
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3.3.  Genomförande och bearbetning 

Studien genomfördes våren 2019. Inför genomförandet av den empiriska delen 

kontaktades skolor som blev presenterade för syftet med vår studie och vår önskan att få 

ta del av lärares och elevers åsikter kring motivation och matematik. Missivbrev, där vi 

presenterar oss och vårt syfte med studien, skickades digitalt ut till respektive skola, se 

bilaga 1. I missivbrevet framgick också hur vi garanterar samtliga deltagares anonymitet 

i undersökningen samt hur det insamlade materialet kommer att hanteras. De deltagande 

skolorna ombads vidarebefordra missivbrev och medföljande Google Formulär–länk. För 

samtycke samlades vårdnadshavares e-postadresser in samt elevernas namn för att 

säkerställa att bara de som tackat ja också är de som kom att delta i själva enkäten. 

Samtycke krävdes av både vårdnadshavare och elever. Då enkäten skapades som ett 

Google Formulär, se bilaga 2,- kunde vi skicka ut och därmed också samla in enkätsvar 

digitalt från varje årkurs på de deltagande skolorna. 

3.3.1.  Enkät 
En flervalsenkät skapades utifrån ett Google Formulär. Frågorna i enkäten är baserade på 

TIMMS- enkäten från 2015. Dessa enkäter vänder sig till elever i årskurs fyra och åtta, 

varför det då blev lämpligt att utgå från dessa för vår studie. I enkäterna har vi valt ut de 

frågor som undersöker motivations- och attitydsaspekter på matematik, 28 frågor i åk 8 

och 22 frågor i åk 4. Enkäten från skolår fyra har vi valt att komplettera med några frågor 

från årskurs åttas enkät för att underlätta att göra jämförelser dem emellan. Enkäterna 

bifogas arbetet som bilaga 3 och 4. 

På en av skolorna kom samtycke in från ett fåtal elever i varje klass vilket gjorde det 

besvärligt att genomföra enkäten på en bestämd lektion i varje klass.  Istället skapade vi 

ett Classroom i Google där vi kunde bjuda in bara de elever som hade samtycke. Detta 

väckte fler elevers intresse vilket innebar att ytterligare några samtycken kom in efter den 

utsatta deadlinen. När eleverna blivit inbjudna till Classroom fick de tillgång till enkäten 

direkt och allt eftersom det kom in nya samtycken så kunde vi lägga till även dem som 

medlemmar i Classroom. Enkäten var konstruerad på så sätt att alla frågor var 

obligatoriska och enkäten gick bara att besvara en gång per deltagare i Classroom. Trots 

att fler elever började visa intresse för enkäten så avtog antalet samtycken och lärarna i 

både åk 4 och 8 gjorde allt de kunde för att pusha för enkäten genom påminnelser på 

Unikum. Till slut fick vi anse oss nöjda med antalet elevsvar. På den skola där det var 

svårt att få samtycken i åk 8 gick det bättre i åk 4, där fick vi in samtycken från ungefär 

hälften av eleverna, och lärarna i åk 4 genomförde själva enkäten med hjälp av Classroom 

under en matematiklektion, vilket även innebar att eleverna kunde få hjälp av lärarna att 

tolka frågorna. På en av skolorna fick vi ingen respons från läraren i åk 4, trots att hen 

varit positiv från början, vilket innebar att inga samtyckesenkäter eller missivbrev 

skickade ut via Unikum till dessa klasser  

Det vi kan se när enkätsvaren kom in var att tidstämpeln som finns knuten till varje elev 

i Google Formulärs svarsdel visar att eleverna har gjort enkäten under skoltid och att det 

tycks som om lärarna har påmint eleverna under lektioner eftersom många svar kommer 
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in under kortare tidsperioder. I detta skede har vi väldigt lite inflytande över processen då 

vi är helt beroende av att lärarna publicerar på Unikum och att de skickar ut påminnelser 

på Unikum. 

På de sista skolorna genomfördes enkäterna klassvis av elevernas matematiklärare under 

en matematiklektion. Fyrornas lärare valde att läsa och gå igenom enkäten med eleverna 

innan de genomförde den. Detta för att undvika eventuella missförstånd och feltolkningar. 

Google Formulär innebär även att resultaten kan fås både som cirkeldiagram och som 

Excelfil, dessutom kan svaren redovisas utifrån både fråga och individ. Enkätresultaten 

bearbetades ytterligare med hjälp av Excel vilket vi redovisar under rubriken Resultat. 

Enkätresultaten från båda årskurserna jämfördes med varandra för att hitta likheter och 

skillnader. 

3.3.2.  Intervjuer 

Intervjuguider skapades med syftet att komplettera enkätresultaten. Intervjuguider 

skapades för elevintervjuer respektive lärarintervjuer. Dessa bifogas arbetet som Bilaga 

6. Samtliga intervjuer som genomfördes spelades in och transkriberades i Word i ganska 

snar anslutning till att de genomförts. I analysen av dem koncentrerade vi oss på att hitta 

likheter och skillnader. Vi har valt att återge de delar av intervjuerna som är intressanta 

för syftet med undersökningen. 

3.3.2.1.  Lärarintervjuer 

Lärarna som deltog i gruppintervjun kontaktades via e-post. De fick då information om 

att intervjun skulle handla elevers motivation kopplat till matematikämnet och samtidigt 

en förfrågan om att delta i vår studie. Ett missivbrev (se bilaga 5) skickades till de lärare 

som svarat positivt på vår e-postförfrågan. Missivbrevet gav djupare information om 

studiens syfte och genomförande. Tid för intervju bestämdes därefter via e-post. Lärarna 

fick inte tillgång till intervjuguiden i förväg eftersom vi var intresserade av den 

gemensamma diskussionen vid gruppintervjun. I missivbrevet gavs information om att 

studien följer Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Detta förtydligades 

också vid intervjuns inledning, samtidigt som det förklarades att de hade rätt att avbryta 

om eller när de så ville. I början av intervjun gavs information om att intervjun skulle 

spelas in. Samtliga deltagare samtyckte till detta. Intervjuerna genomfördes i grupprum 

på de deltagande lärarnas arbetsplats. Intervjuguiden följdes inte exakt utan utvikningar 

och följdfrågor förekom beroende på hur samtalet flöt på. 

3.3.2.2.  Elevintervjuer 

I missivbrevet till eleverna på en av skolorna skrev vi, förutom den allmänna 

informationen om Vetenskapsrådet (2002), att vi kommer att be undervisande lärare att 

välja ut några elever för gruppintervju och vi skrev att detta är frivilligt, det vill säga 

eleverna har rätt att säga nej. Det samtycke som vårdnadshavare och elever gav gällde för 

dessa elever, både enkät och eventuellt gruppintervju. De undervisande lärarna valde ut 

elever utifrån att de elever som deltar är bekväma med att samtala med varandra om just 

matematik. Några önskemål om kön, etnicitet eller resultat/betyg i matematik har inte 
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framförts, däremot har vi önskat träffa ca fyra elever åt gången. Vi har heller inte blivit 

informerade om deltagande elevers inställning till matematik eller deras resultat. I åk 8 är 

det en av de undervisande lärarna som väljer ut eleverna, i åk 4 är det deras 

matematiklärare som gör urvalet. Intervjuerna genomfördes under matematiklektioner i 

respektive årskurs och de elever som deltog i varje intervju gick i samma klass. Vi satt i 

grupprum i direkt anslutning till lektionssalen. Eleverna fick inte på förhand veta vilka 

som skulle delta i intervjun eller när den skulle ske. Detta av praktiska skäl, till exempel 

att vi vuxna inte kunde planera detta på förhand då både elever och personal varit sjuka 

eller frånvarande av andra skäl. Men även att eleverna inte ska behöva gå och oroa sig för 

en gruppintervju, det kan uppfattas som betydligt allvarligare än det är och kanske till och 

med obehagligt. Eleverna fick frågan när vi satt oss i grupprummet, om de vill vara med 

eller om de hellre vill gå tillbaka till de andra i klassen och de informerades om att 

samtalet behövde spelas in för att inte missa deras samtal. Alla elever har valt att delta i 

intervjuerna. Intervjuguiden har varit till stor nytta men även gett frihet att gå vidare 

ibland med mera fördjupande frågor. Detta innebär att de båda intervjuerna ser lite 

annorlunda ut då eleverna i åk 8 var betydligt mer diskussionsbenägna vilket möjliggjorde 

för mer följdfrågor. Både i åk 4 och i åk 8 var eleverna till att börja med mer intresserade 

av att prata med intervjuaren istället för med varandra, men snart börjare de diskutera 

mera med varandra och pratar i mun på varandra och avbryter i sin iver att diskutera 

frågorna. Det går livligt till och de är intresserade, allihop. 

 

3.4. Etiska överväganden 

I vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2002) förespråkar. 

Informationskravet har vi uppfyllt genom att delge informanterna upplysningar om 

genomförandet av studien. De blev informerade om att deras medverkan var helt frivillig 

och att de hade rätt att avbryta om eller när de ville.  

De deltagande skolorna ombads vidarebefordra missivbrev med länk till ett medföljande 

GoogleFormulär. För samtycke samlades vårdnadshavares e-postadresser in samt 

elevernas namn för att säkerställa att bara de som tackat ja också är de som kom att delta 

i själva enkäten, samtycke krävdes av både vårdnadshavare och deltagande elev. På detta 

sätt informerades informanter respektive vårdnadshavare om sin roll respektive 

rättigheter i studien. Detta för att uppfylla samtyckeskravet. 

Enskilda data eller personuppgifter kommer inte att kunna identifieras via 

examensarbetet. Detta för att uppfylla Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav. 

Den inhämtade datan kommer endast användas i forskningssyfte och kommer efter 

avslutad studie att förstöras. Därmed uppfylls studiens nyttjandekrav. 
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3.5.  Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Med reliabilitet menas studiens tillförlitlighet och mätnoggrannhet, det vill säga 

kvaliteten på de mätinstrument som använts. Med validitet menas studiens giltighet, om 

man mäter det som studien är avsedd att mäta (Stukát, 2007). Repstad (2007) beskriver 

att begreppen utvecklats för den kvantitativa forskningen och att en del forskare anser att 

de inte är lämpliga begrepp att använda vid kvalitativa studier.  Inom forskningsvärlden 

har det pågått en hel del diskussioner kring dessa begrepp och Tracy (2010) beskriver hur 

hon inspirerats av bland annat Denzin som anser att om forskningen är för trångsynt så 

får den fixa ett större tält, Tracy (a.a) tar fasta på detta och utvecklar en modell som hon 

kallar The Eight Big-Tent där hon utgår ifrån 8 stycken olika kriterier i stället. Dessa 

kriterier är: worthy topic(1), rich rigor(2), sincerity(3), credibility(4), resonance(5), 

significant contribution(6), ethical(7) samt meaningful coherence(8). Vår studie 

behandlar ett ämne som enligt våra kollegor är ytterst relevant och meningsfullt att få 

större kunskap om. På detta sätt uppfyller vår studie Tracys (a.a) kriterium om worthy 

topic. När det handlar om rich rigor är det frågan om vi mäter det vi avser att mäta, det 

vill säga besvarar vårt insamlade material de frågor vi ställt i studien, och detta är ju en 

fråga vi har med oss genom hela arbetet. Detta kriterium hänger också samman med nästa 

kriterium som är sincerity. Det vill säga om vi har studiens frågor för ögonen och hur 

transparenta och tydliga är vi i beskrivningen av våra metoder, resultat och teorier. 

Mycket av detta kommer att framgå i diskussionsdelen. Credibility handlar om vår 

förmåga att vara trovärdiga, att beskriva vad vi ser och vad vi inte ser, vad som sägs och 

vad som inte sägs. Vi anser att vi är trovärdiga, och precis som att ha forskningsfrågorna 

framför ögonen behöver vi hela tiden stanna upp och kritiskt granska vår studie utifrån 

trovärdighet. Vi anser att vi har en god trovärdighet då vi kombinerat två metoder med 

varandra för en större detaljrikedom och likaledes försökt göra en transparent studie som 

är möjlig att återskapa. Vi har i vår studie tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. Därmed har vi också försökt uppfylla Tracys kriterium för 

etik. Etik kan enligt Tracy (a.a) delas in i procerdural ethic, situational ethic och relational 

ethic. Vår studies resonans, som är ytterligare ett kriterium, är svårt att för oss författare 

till studien att mäta. Vi hoppas och tror att studien ska ge inblick i och eventuellt öka 

kunskapen om hur man kan arbeta med elevers motivation i matematik. Vi har slutligen 

noggrant redogjort för tidigare forskning inom det ämne som rör vår studie, bland annat 

motivation, attityd och matematiksvårigheter. Samtidigt har vi i studien försökt använda 

metoder som är relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. Detta för att uppfylla 

Tracys (a.a) kriterium om meaningful coherence och significant contribution.  

Stukát (2007) beskriver svårigheterna med att i en kvalitativ studie diskutera 

reliabiliteten, men också hur viktigt och nödvändigt det är. På detta sätt visar man 

medvetenhet om studiens begränsningar. Därmed kan man också öka läsarnas förtroende 

inför de slutsatser som dras i studien. 

Om en studie är generaliserbar innebär att studien ska kunna generaliseras att gälla för 

hela populationen. Motsatsen innebär att resultatet endast är representativt för 

urvalsgruppen i studien. Detta kan bero på att undersökningsgruppen varit för liten eller 
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att bortfallet varit för stort (Stukát, 2007). I vår studie är urvalet något begränsat 

storleksmässigt. Detta beror på att vi är beroende av att få vårdnadshavares samtycke till 

att eleverna deltar i studien. Trots detta är det ändå möjligt att urskilja mönster och göra 

tolkningar utefter de svar vi erhållit. Generaliserbarheten blir också större då vi valt att 

kombinera två metoder med varandra. Tracy (2010) menar också att en god kvalitativ 

forskning inte handlar om mängden data, utan istället om det finns tillräckligt med 

information för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, vilket vi anser då vi 

kunnat urskilja mönster och göra tolkningar i vårt material. 
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4. Resultat 
Här följer resultaten av vår studie. Studien omfattar en enkätundersökning i årskurs 4 

respektive årskurs 8 samt gruppintervjuer med lärare respektive elever. Utifrån syfte och 

frågeställning har enkätsvar och gruppintervjuer analyserats utifrån tre teman, elevers 

inställning till att lära sig matematik, elevers självförtroende i matematik och elevers 

värdering av matematik. Dessa teman är hämtade från TIMSS 2015 (Skolverket, 2018). 

I TIMSS 2015 ingår inte elevers värdering av matematik i undersökningen för åk 4, vi 

har dock valt att bifoga tre frågor kring elevers värdering av matematik även i åk 4. 

Frågorna är ”Jag måste vara duktig i matematik för att få det jobb jag vill ha, Jag vill ha 

ett jobb där jag får använda matematik och Det är viktigt att lära sig matematik för att 

bli framgångsrik. Dessa uppgifter motsvarar uppgifterna 23 - 25 i enkäten för åk 8. 

Som tidigare redovisats i metodkapitlet så är det 148 giltiga enkätsvar, 55 elever i åk 4 

som lämnade fullständiga svar, bortfallet var två elever som inte besvarat alla uppgifter. 

I åk 8 är det 93 elever som deltar i enkäten och här är alla svar fullständiga, det vill säga 

bortfallet är 0. I åk 4 är det 27 flickor, 27 pojkar och 1 av annat kön som deltar, i åk 8 är 

det 51 flickor, 38 pojkar och 4 av annat kön. De elever och vuxna som deltog i 

gruppintervjuerna har inte blivit ombedda att presentera sig med kön, vilket innebär att vi 

i följande resultatredovisning och i kommande diskussion inte tar hänsyn till kön i andra 

fall än när vi granskar enkätsvar. Vid presentationen av resultaten i diagramform har vi 

valt att lägga ihop resultaten för instämmer precis/ofta respektive lite/inte alls för att det 

ska bli mer visuellt åskådligt. I redovisningen av gruppintervjuerna benämns eleverna 

som åk 4 eller åk 8 alternativt elever åk 4 respektive elever åk 8 då det är frågan om flera 

citat från grupperna. Vi har valt att presentera de flesta av elevernas svar som kluster för 

läsbarhetens skull samt att låta några citat stå enskilt, även detta av läsbarhetsskäl 

Resultatet har analyserats med avseende på skillnader och likheter mellan årskurs 4 och 

årskurs 8, samt efter eventuella mönster varje årskurs för sig samt i förhållande till 

intervjusvar från lärare. 

4.1.  Elevers inställning till matematik 

I undersökningens första del fick elever rangordna en rad olika påståenden som handlar 

om elevers inställning till matematik. Skalan är från 1 till 4 där 1 är stämmer precis och 

4 är stämmer inte alls. Då det förekommer några påståenden med en negation till exempel 

matematik är mitt sämsta ämne så har vi valt att i analysen byta värde på dessa svar så att 

1 blir 4 och så vidare. Efter detta värdebyte kunde vi beräkna medelvärde och median för 

de olika årkurserna samt för skillnader utifrån kön. Tidigare undersökningar (Skolverket, 

2018; Hemmings, Grootenburg & Kay, 2011) har visat att det kan finnas en skillnad 

mellan flickors respektive pojkars inställning till matematik. I studien visar de yngre 

eleverna en något mer positiv inställning till att lära sig matematik än vad de äldre 

eleverna gör samt att det i båda årskurserna finns en något mer positiv inställning hos 

pojkarna än hos flickorna (se tab. 4.1). Denna skillnad tycks öka med åldern så att 

skillnaden mellan flickors och pojkars inställning till att lära sig matematik är större i åk 
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8 än i åk 4. Det skulle kunna tolkas som att flickornas motivation till att lära sig matematik 

sjunker mer än pojkarnas. Utifrån dessa resultat intervjuades elever och lärare om vad 

motivation är, hur man blir motiverad, om man kan lära sig matematik utan att vara 

motiverad och om man kan tappa motivation. 

Tabell 4.1 Medelvärde och median för området Elevers inställning till att lära sig matematik fråga 

2–10, åk 4 och åk 8 

Fråga 2-10 Åk 4 

alla 

Åk 4 

flickor 

Åk 4 

pojkar 

Åk 8 

alla 

Åk 8 

flickor 

Åk 8 

pojkar 

Medelvärde 1,96 2,04 1.89 2,43 2,52 2,25 

Median 1,78 2 1,56 2,33 2,55 2,43 

4.1.1. Vad är motivation 

Begreppet motivation beskrivs gemensamt av lärarna som en vilja eller drivkraft framåt 

att vilja lära sig mer. En av mellanstadielärarna beskrev motivationen som ett intresse 

eller glädje för ämnet, som kan driva eleven framåt medan en högstadielärare beskrev 

motivationen som en motor som driver eleven framåt i sitt lärande. 

”Man måste ha en motor, man måste ha någon form av motor för att komma framåt. För 

många gånger handlar det om att man måste komma över det här som är jobbigt, och då 

måste man ha en motor som tar en framåt”. (lärare högstadiet) 

En annan lärare på högstadiet menar att det finns en så kallad skolmotivation, en 

motivation som gör att eleven är mottaglig och vill lära sig mera oavsett vilket ämne det 

handlar om. Läraren säger vidare att hur väl eleven sedan lyckas beror även på hur mycket 

eleven uppskattar just det ämnet.  

Bland eleverna både i åk 4 och i åk 8 var det svårare att beskriva begreppet motivation, 

de missuppfattade begreppet och beskrev istället hur man motiverar sina uträkningar och 

tankar vilket innebar att intervjuaren fick förklara begreppet utifrån vardagsexempel som 

att ha motivation respektive att inte ha motivation. Därefter kunde samtalet fortsätta.  

4.1.2. Hur blir man motiverad? 

På den direkta frågan fokuserar eleverna både i åk 4 och i åk 8 på hur man kan lära sig att 

tycka om matematik och på det viset höja sin motivation medan lärarna utgår ifrån 

undervisningens betydelse för motivationen. Under intervjuernas gång får eleverna 

beskriva hur en bra och en dålig matematiklektion ser ut samt hur en drömlektion ska 

vara. Det är under denna del av intervjun som de beskriver undervisningens betydelse för 

motivationen. 

Eleverna i åk 4 samtalar kring att de kan lära sig tycka om matte för då blir det roligare 

och att träning gör matematiken roligare för att de blir bättre på matematik då. 

”…man får bara tycka att det är roligt. Att man kanske gör det en kvart om dagen så 

kanske man tycker att det blir lättare och roligare. Eller så tänker man bara att även om 
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det är tråkigt så tänker man bara att det är roligt. Man kan tänka positivt. Jag vill bara 

komma framåt.” (elever åk 4) 

Även i åk 8 kommer eleverna in på att det går att förändra motivationen genom till 

exempel träning. 

”Man kan ju alltid träna på matte så man blir bättre och man kan ju typ träna upp att 

man ska tycka att nånting är roligt” (elev åk 8) 

Gemensamt för de tre lärare som undervisar på högstadiet är att de anser att det är viktigt 

att eleven har de grundläggande matematiska kunskaperna med sig från de lägre 

årskurserna när de kommer till högstadiet. Finns det brister i dessa grundkunskaper så 

leder det ofta till misslyckanden på högstadiet och till sist tappar eleven motivationen att 

fortsätta menar lärarna. Det måste finnas en matematisk grundtrygghet hos eleverna när 

de kommer till högstadiet.  

”Det är lättare att bli motiverad när man har bra grunder. Så lågstadiet är otroligt viktigt 

för elevernas matematikutveckling... Det är så otroligt viktigt att uppmärksamma problem 

tidigare för man kan komma så mycket längre om man kan det.” (lärare högstadiet) 

Samtliga lärare betonar vikten av att eleverna finner glädje i sitt arbete med matematiken. 

Om de finner sitt arbete lustfyllt blir de också sporrade eller motiverade att vilja lära sig 

mer.  

”Mitt mål är att få dem att känna att matte är kul. Då tror jag att det löser sig och man 

lär sig efter hand. (lärare högstadiet) 

”Om man är motiverad så blir det ju roligare och då blir det också enklare” (elev åk 4) 

”Om det är roligare så gör man ju fler uppgifter… om det blir lättare så kanske man 

känner att oh ja det här är jag bra på så då börjar det ju såhär att man tycker det är 

roligare (elever åk 8) 

”…om man klarar en svår situation så blir man ju typ stolt…då blir man ju, man blir som 

exalterad, jobbat med en uppgift så länge och man fattar ingenting, sen när det klickar i 

hjärnan…det bara kommer upp… då blir man, får man liksom, jag vet inte hur man ska 

förklara det man blir så där …satisfying”. (elever åk 8) 

Resultaten av gruppintervjuer visar på att både elever och lärare delar uppfattningen att 

man kan träna upp sin motivation och att om det är roligt så tränar man mera. Någon form 

av tillfredsställelse går att utläsa ur framförallt i intervjuerna med eleverna. 

Eleverna i åk 8 beskriver flera former av motivation då de diskuterar hur de blir 

motiverade. De tar upp betyg som en viktig motivationsfaktor men även den egna 

tillfredsställelsen att lyckas i matematik. Egna mål och framtiden är också faktorer som 

diskuteras. Flera av dessa tankar återkommer under rubriken Elevers värdering av 

matematik senare i kapitlet, vilket innebär att vi släpper detta för ett tag och tar upp denna 

tråd senare i texten. 
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Påståendena i enkätundersökningen visar på tydligare skillnader mellan både åldrar och 

kön vilket intervjuerna inte gör. Eleverna i åk 4 är genomgående mer positiva än eleverna 

i åk 8 till ämnet och till att lära sig det. Påståendet Jag tycker om att lära mig matematik 

(fig. 4.1) visar på denna skillnad mellan de två årskursernas uppfattning. I årskurs 4 svarar 

86% att det stämmer precis/ofta medan 58% svarar detsamma i årskurs 8. Resultatet tyder 

på att elevernas entusiasm är lägre för de äldre eleverna jämfört med de yngre men att 

majoriteten av eleverna i varje årskurs tycker om att lära sig matematik. En jämförelse 

med påståendet Jag tycker om matematik (fig. 4.2), där 68 % av eleverna i årskurs 4 

respektive 59% av eleverna i åk 8 anser att påståendet stämmer precis eller ofta. Att det 

är 86% i åk 4 som tycker om att lära sig matematik men bara 68% som tycker om 

matematik kan ses som att det finns elever som tränar upp sin motivation i åk 4, vilket 

eleverna uttryckte under intervjun, å andra sidan är det lika många elever som tycker om 

att lära sig matematik som tycker om matematik i åk 8. Det skulle i så fall tyda på att 

eleverna har tappat motivationen då skillnaden mellan åk 4 och åk 8 inte är så stor när det 

gäller att tycka om matematik, det skiljer 9 procentenheter medan det skiljer 28 

procentenheter mellan åldrarna när det gäller att tycka om att lära sig matematik. Detta 

kan tyda på att det händer någonting med matematikundervisningen som får eleverna att 

tappa motivationen för att lära sig matematik. 

 

 

Figur 4.1  Sammanställning av resultatet till påståendet Jag tycker om att lära mig matematik. 
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Figur 4.2  Sammanställning av resultatet till påståendet Jag tycker om matematik. 

Påståendena Jag önskar att jag inte behövde lära mig matematik (fig. 4.3) och Jag ser 

fram emot att ha matematiklektioner (fig. 4.4) kan jämföras med varandra. Det är 16% av 

eleverna i åk 4 respektive 32% av eleverna i åk 8 som önskar att de inte behövde lära sig 

matematik vilket kan tolkas som att eleverna i åk 8 har en mera negativ inställning till att 

behöva lära sig matematik än vad eleverna i åk 4 har. Resultaten kan även tolkas som att 

det är 84% i åk 4 och 68% i åk 8 som tycker det är ok att (behöva) lära sig matematik. 

Det tycks som att det är fler elever både i åk 4 och åk 8 som ser behov av att lära sig 

matematik men som för den delen inte ser fram emot lektionerna då 61% av eleverna i åk 

4 och 47% av eleverna i åk 8 som svarar att de ser fram emot att ha matematiklektioner, 

vilket i sin tur kan tolkas som att det till och med är fler elever som tycker om att lära sig 

matematik (fig. 4.1) än som ser fram emot lektionerna (fig. 4.4).  

En tolkning av resultaten från enkätstudien så här långt pekar på att elevernas motivation 

för att lära sig matematik sjunker med stigande ålder och att det sjunker mera bland flickor 

än bland pojkar samt att fler tycker om att lära sig matematik än att ha matematiklektioner. 

Det tycks som att undervisningen i matematik har med elevernas motivation att göra.  
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 Figur 4.3  Sammanställning av resultatet till påståendet Jag önskar att jag inte behövde lära mig 

matematik. 

 

Figur 4.4  Sammanställning av resultatet till påståendet Jag ser fram emot att ha matematik-

lektioner. 

Resultaten indikerar att undervisningen i matematik kan påverka elevernas motivation att 

lära sig matematik.   

4.1.3. Bra lektioner och mindre bra lektioner 

Ett sätt att se på motivationen kan vara att beskriva undervisningen. Genom att samtala 

om hur det är och hur man vill ha det och hur man inte vill ha det kan motivation och 

inställning till matematik, men även de specialpedagogiska perspektiven synliggöras. Det 

som skiljer lärarna och eleverna åt är att eleverna diskuterar studiero när de samtalar om 

hur lektioner är, vilket inte lärarna gör. Det är inte förrän lärarna samtalar kring hinder 
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för undervisningen som detta tas upp, istället diskuterar lärarna innehållsliga idéer kring 

hur lektioner är. 

Eleverna i åk 4 beskriver en bra lektion utifrån en god studiero och en dålig lektion utifrån 

bristen på studiero. Eleverna i åk 8 tar upp studiero när de diskuterar dåliga lektioner och 

de beskriver bristen på studiero som en del av en dålig lektion. Eleverna i åk 4 kom fram 

till följande beskrivningar av bra och dålig studiero: 

”Åh det är när alla är såhär inte helt knäpptysta man kan viska lite med varandra men 

liksom sitta och prata tyst det tycker jag, tycker man koncentrerar sig bättre då och liksom 

att man kan få inte direkt belöning men kanske en stjärna på dörren så vi kommer ett steg 

närmare våran överraskning. Att liksom alla är tysta och liksom man får prata lite men 

och att man får sitta med den man vill och jobba tillsammans” (elever åk 4) 

”Mycket prat. Jättestökigt. Folk springer runt och kastar pappersflygplan. Och att man 

skriker liksom för om nån sitter här och nån annan sitter på andra sidan och då skriker 

liksom till varandra”. (elever åk 4) 

I åk 8 handlar det mera om stress, väntan på hjälp och att det stör även när läraren säger 

till störande elever. 

”…kan det ju bli lite stressigt om många behöver hjälp samtidigt, särskilt om alla i 

klassen är där liksom för det är inte alla alltid där, då blir det ju stressigt typ för man 

känner att man inte riktigt får hjälp och sen kanske folk typ försöker hjälpa varandra men 

då blir det för mycket prat så blir det typ stökigt och sånt…jag sitter ju i mitten nu längst 

fram och ska läraren stå där och skrika på nån längst bak och då sitter ju jag mitt 

emellan… då fokuserar man ju mer på det än matten, typ vad händer” (elever åk 8) 

När eleverna i åk 4 och åk 8 beskriver sin drömlektion utifrån studiero så beskriver de 

den i termer av att småprata, sitta tillsammans, vara med en kompis, att det är lugnt och 

att man får hjälp snabbt. 

Resultaten pekar på en samstämmighet bland eleverna både i åk 4 och åk 8 när det gäller 

vikten av studiero men självfallet tar sig detta olika uttryck då det skiljer fyra år mellan 

grupperna och oroligheter i klassrummen tar sig olika uttryck i de båda årskurserna. Både 

i åk 4 och i åk 8 visar enkätsvaren att eleverna tycker mera om att lära sig matematik än 

om att gå på matematiklektioner och deras önskan om studiero stärker denna tolkning.  

 

4.1.4. Variation  

Alla lärare var överens om att variation i undervisningen var nödvändigt för att eleverna 

ska uppleva motivation i matematiken. Det är ofta lätt att fastna i boken med 

gemensamma genomgångar och enskild räkning, eftersom tidsbrist leder till att man inte 

hinner planera ett annorlunda lektionsupplägg. 

Lärarna på mellanstadiet och på högstadiet uttrycker att variation är viktigt för att skapa 

motivation för att lära sig matematik.  



 

25 

 

” …och då tror jag mycket på att inte utföra samma sak hela tiden, att göra lite olika så 

att man inte hamnar i slentrian, att hela tiden göra samma. Variera, ja att variera, tror 

jag kan ge fler motivation att arbeta.” (lärare högstadiet) 

Enligt lärarna är variation och omväxling i undervisningen viktigt och att arbeta mer 

praktiskt med matematiken. Ju högre upp i stadierna man kommer, desto mer räkning i 

boken blir det.  Mellanstadielärarna menar också att man samtidigt inte får glömma bort 

att en del elever faktiskt uppskattar att arbeta i boken, framförallt elever på lågstadiet.  

”När eleverna går i lågstadiet har vi en förmåga att göra fler grejor praktiskt. De har 

också sin mattebok att skriva i som är kul i sig, när jag är klar, får jag ta hem den! I 

mellanstadiet tappar vi nog många gånger de praktiska delarna av olika anledningar och 

sen i högstadiet blir det ännu mer ”bokräkning”. Samtidigt gillar vissa elever att 

producera i bok, men omväxlingen måste finnas kvar genom alla stadier.” (lärare 

mellanstadiet) 

Även lärare på högstadiet uttrycker att en del elever uppskattar att arbeta i boken, 

framförallt elever i årskurs 7, en del elever gillar att räkna i boken och tävla lite med 

varandra och det motiverar eleverna att fortsätta säger de. De menar vidare att räkna i 

boken blir visuellt konkret för dessa elever. Andra tävlar med sig själv och utmanar sig 

att arbeta med en svårare nivå. En lärare berättar att eleverna uttrycker att de hellre vill 

arbeta i boken när hen har planerat gruppaktiviteter med problemlösning.  

Att arbeta ensam beskrivs inte av eleverna under intervjuerna när de beskriver bra och 

dåliga lektioner samt önskelektioner, det som framkommer är att arbete i matematikboken 

är tråkigt, säger eleverna i åk 8, och eleverna önskar mera variation just för att det är 

mycket arbete i matematikboken. Eleverna i åk 4 och åk 8 pratar om att de saknar 

samarbete och att de vill ha mera av det, vilket kan tolkas som att det saknas i 

undervisningen, eller i alla fall i så lite grad att eleverna inte är nöjda. En möjlig tolkning 

är att den dominerande arbetsformen i så fall är enskilt arbete och att det sker i 

matematikboken. 

”Bara jobba i matteboken kanske blir lite tråkigt, långtråkigt ibland…Ibland kan det 

också vara kul om man gör nått annat än att bara jobba i matteboken som man gör typ 

varje lektion. Nu ska vi jobba i boken i 40 minuter.” (elever åk 8) 

Det tycks som om både lärare och elever är överens om att variation är viktigt för att 

upprätthålla motivationen i matematik. Trots detta framträder ett missnöje hos eleverna, 

eller möjligtvis en längtan efter just variation. Eleverna i åk 8 uttrycker mycket tydligt att 

räknande i matematikboken är tråkigt och alldeles för vanligt. Lärarna beskriver att ju 

högre upp i åldrarna desto mera räkning i boken blir det, vilket bekräftar elevernas 

uppfattning. Å andra sidan uttrycker några lärare att elever tycker om att arbeta i boken, 

även i högre stadier, och att elever hellre arbetar i boken än att arbeta med problemlösning 

i grupper, vilket motsäger elevernas uppfattning. En av lärarna på mellanstadiet, uttryckte 

väldigt tydligt att variation är nyckeln till att motivera eleverna genom att beskriva hur 

hen arbetar mycket utifrån ett varierat arbetssätt med olika uppdrag, problem, lek och spel 

och olika utmaningar för att på så sätt skapa ett inre driv hos eleven. Målet, menar hen, 
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är att hitta en nyfikenhet och engagemang, att tända en gnista, för att bredda, utveckla och 

fördjupa förståelsen för olika moment inom matematiken och höja elevens motivation att 

lära sig matematik. 

”VARIATION Matematiklektionerna måste vara olika, inte följa gamla mönster. Man 

måste bryta det didaktiska kontraktet”. (lärare mellanstadiet) 

Hen beskriver vidare att tid eller resurser inte hindrar om man förändrar arbetssättet. Även 

vikten av formativ feedback för varje elev vid varje lektionstillfälle beskrivs. Alltid finns 

det något positivt att lyfta. 

”Jag vill se, prata med alla elever varje lektion. Ofta hittar jag något positivt att lyfta. 

En bra redovisning, att hen förstått. Jag arbetar för att få med alla och skapa en positiv 

jag kan eller jag är på god väg känsla hos alla elever.” (lärare mellanstadiet) 

En lärare på högstadiet och en lärare på mellanstadiet, beskriver hur viktigt det är att få 

in alla olika delar i matematiken för att stimulera både lärandet och motivationen i rätt 

riktning. Högstadieläraren beskriver att på en bra lektion så har elever varit aktiva både 

genom att lyssna, tala och skriva matematik.  

”Man ska ha aktivt tänkt matematik, aktivt talat matematik och aktivt skrivit matematik. 

Man ska helst ha lyssnat när läraren eller någon annan elev har pratat matematik så att 

man också aktivt lyssnat. Att man också får berätta själv och också i samband med detta 

skriva. Då kan jag känna att det varit en bra mattelektion om alla varit aktiva och man 

verkligen fått in alla dessa moment. Om lektionen varit bra så ska eleven riktigt känna 

det här efteråt, att åh, jag har förstått det här. Vi kan det här eller att vi kom ännu ett steg 

längre i det här som vi redan kunde ganska mycket om. Men att man själv har känt en 

utveckling då har det verkligen varit en bra mattelektion. Delaktighet är viktig faktor.” 

(lärare högstadiet) 

Motsatsen till enskilt arbete skulle kunna vara samarbete, eleverna i båda årskurserna 

säger att de saknar samarbete på matematiklektionerna. Samarbete lyfts som en bra 

lektion, samarbete är med i drömlektionen och avsaknaden av samarbete är en av delarna 

i beskrivningen av en dålig lektion. Några elever i åk 8 berättar om hur det var i åk 6, de 

gick i samma klass då också, då de hade en speciell matematiklektion varje onsdag, där 

var fokus på samarbete, problemlösning och det förekom mycket mattespel. Detta 

upplevde eleverna som positivt och de menar att de fick träna på att tänka på andra sätt 

och på att samarbeta. 

”Ibland kan det också vara kul om man gör nått annat än att bara jobba i matteboken 

som man gör typ varje lektion, det kan ju oftast vara roligare när man gör nånting mer 

typ praktiskt, eller du vet nått sånt där annat när man bara får köra lite annat kanske med 

i grupper och så, så får man lösa nån problemlösning tillsammans eller nått såntdära 

tycker det kan va kul att inte ha samma format varje gång det blir så väldigt tjatigt tycker 

jag. Det är mycket roligare med variation och jobba i grupper och prata, få en paus från 

böckerna tycker jag är roligare… om man inte har lika mycket variation så blir det inte 

lika roligt” (elever åk 8) 
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”det var väldigt mycket fokus på problemlösning på just onsdagar, ibland fick vi göra 

sånadär spel som man fick använda så det var lite mer variation då och då blev det ju 

liksom lättare för man fick som en paus från att jobba i matteboken såntdära så man fick 

tänka lite på andra sätt och man fick liksom prata tillsammans…” (elever åk 8) 

Elevernas beskrivning blir här livlig och intensiv och det är svårt att höra vem som säger 

vad, men deras tankar går inte att ta miste på. Variation är viktigt och den ska vara bra, 

man får prata i grupper och med varandra. Variationen i svaren från lärarna kan bero på 

att variation är svårt. Flera lärare vittnar om att det är lätt att fastna i boken och bara köra 

på när tiden inte räcker till för att planera ett mera varierat arbetssätt. Då blir det 

gemensamma genomgångar och enskilt arbete i boken. Hur ser eleverna på detta? 

Eleverna i åk 8 är över lag positiva till genomgångar även om det uttrycktes åsikter om 

genomgångarna var för långa, att läraren fortsätter fast eleven har fattat, men att det är 

nödvändigt eftersom alla elever är olika. I åk 4 tar eleverna inte upp lektionsinnehållet i 

termer av genomgångar, vilket kan tolkas som att detta inte upplevs som något problem. 

En varierad undervisning utesluter inte genomgångar enligt eleverna i åk 8. 

”…och det inte är för lång genomgång i början av lektionen, det tycker jag kan bli väldigt 

jobbigt när läraren står och pratar på väldigt länge, och så har man förstått det och de 

flesta har förstått det eller man har redan gått igenom det på en lektion innan, jag förstår 

såhär att man måste repetera men det kan bli väldigt tjatigt ibland så blir det jobbigt att 

lyssna på, så blir man trött i hjärnan och sen så blir det jobbigt när man måste börja 

räkna.” (elever åk 8) 

”det med genomgång, inte för långa, ändå så att man får en idé hur kapitlet, om det är 

ett nytt kapitel, så man får en idé hur det är”. (elev åk 8) 

Att sitta och småviska kan betyda både allmänt prat och matematikprat, det ena behöver 

kanske inte utesluta det andra. I åk 4 har eleverna varit noga med att påpeka att på en bra 

lektion så viskar man så att man inte stör men de inser också att det kan vara svårt att 

uppnå detta lugn. ”Min mattelektion hade varit lite småviskande sitta med de man vill 

och liksom prata tyst och kunna tänka tillsammans, hur tänker du och så, men det ska 

fortfarande vara tyst och men jag tror inte det kommer hända att det är tyst när man sitter 

med varandra men det hade varit mitt önskemål att det hade varit så stilla och lugnt att 

man hade kunnat få sitta med olika kompisar som man vill sitta med” (elev åk 4) 

Samarbete tycks vara förbundet med studiero enligt eleverna i åk 4 och reflektionen blir 

att bristande studiero kan användas som skäl för att inte arbeta i par och grupper. Till 

saken hör att i åk 4 sitter eleverna en och en i rader medan man i åk 8 sitter två och två i 

rader. 

En lärare på mellanstadiet förklarar hur och varför hen låter eleverna arbeta tillsammans:  

”Jag tror på kollegialt lärande mellan elev-elev. Tillsammans med en kamrat får man 

ofta pröva sina tankar innan vi diskuterar tillsammans och söker svar, ser mönster och 

olika lösningsmetoder och strategier. Eleverna får ofta arbeta i par som jag bestämt i 

förväg.” (lärare mellanstadiet) 
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Eleverna i åk 4 har tankar som överensstämmer väl med lärarens tankar. När eleverna 

uttrycker sig låter det så här: 

”Tänka tillsammans, hur tänker du, jag tänker såhär. Man tänker olika” (elev åk 4) 

”För att om man jobbar tillsammans med nån brukar det bli roligare för då kan man sitta 

och småviska lite…och att man får sitta med den man vill och jobba tillsammans ” (elev 

åk 4)  

Spel nämns av eleverna i åk 8 i samband med diskussionen om hur lärare kan höja 

motivationen hos elever. Med spel menar eleverna här fysiska matematikspel. De menar 

att lärare kan göra spel som handlar om kapitlet så lär sig eleverna och då ökar 

motivationen eftersom man lyckas. Det är i åk 8 eleverna uttrycker att de saknar 

matematikspel, detta nämner inte eleverna i åk 4. Det kan vara så att matematikspel är en 

vanlig och självklar del av undervisningen i åk 4. Denna tolkning baseras på att eleverna 

i åk 8 pratar om matematikspel som de gjorde till exempel i åk 6. Då hade flera elever en 

bestämd dag i veckan då det var matematikspel och samarbetsuppgifter på 

matematiklektionerna. Eleverna i åk 8 refererar även till en gång i åk 7 då de spelade ett 

spel. Spela spel är ett roligt sätt att lära sig matte på, medan datorn har begränsningar 

menar eleverna i åk 8. Denna tanke står i stor oemotsagd då lärarna i sina diskussioner 

inte tar upp spel som ett exempel på variation i undervisning i annat fall än när de samtalar 

om elever med diagnoser. I de fallen menar en högstadielärare att hen använder spel som 

en ersättning till matematikboken för att hitta andra vägar för dessa elever att tänka matte. 

Huruvida dessa spel är digitala eller fysiska framgår inte av samtalet. Kritik mot datorn 

kommer främst från de äldre eleverna och från flickan i åk 4, det vill säga det är pojkarna 

i åk 4 som uttrycker sig positivt om att dator är bra på matematiklektionerna. I åk 8 har 

man just nu tillgång till digitala matematikportaler och där gör eleverna skillnad på 

uppgifterna. De menar att uppgifter på datorn är huvudräkning och uppgifter i boken är 

uträkningar som kräver papper, penna och motiveringar. Eleverna tycker att det är när de 

skriver och tänker och använder papper och penna som det sker ett bättre lärande. 

”Det är mycket mera huvudräkning på en dator medan på papper så skriver man ju gör 

verkligen uträkningar på riktigt och man måste tänka… Och då lär man sig… vilket steg 

ska jag göra nu typ… De säger väl att det sätter sig mycket mer i muskelminnet om man 

skriver i stället för bara tangenter. Tycker det är bra att vi har bok i stället ” (elever åk 

8) 

I åk 4 skedde följande samtal som beskriver elevernas, i detta fall pojkarnas, inställning 

till datorer. Samtalet uppstod när de skulle beskriva varför matten har blivit roligare nu 

än i åk 2. Att matematik har blivit roligare sedan åk 2 kan även tolkas som att elevernas 

motivation för matematik har ökat sedan åk 2. 

”Det blev mer på datorn, säger en pojke. Jaaa, instämmer de andra pojkarna. Men det 

är ju inte roligare på datorn., säger flickan.  Jooo! Svara alla pojkar. Det beror på 

…säger en pojke lite tvekande” (elever åk 4) 
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Utifrån att motivationen ökar när det är roligare kan dessa tankar om dator i 

undervisningen tolkas som att eleverna i åk 4 uppfattar datorer som till viss del 

motivationshöjande, medan eleverna i åk 8 är betydligt mera kritiska till detta. 

4.1.5.  Kan alla bli motiverade? 

En högstadielärare beskriver hur olika alla elever är som individer och att en del är lätta 

att motivera medan en del andra elever nästan är helt omöjligt att motivera. I samband 

med detta talar läraren om elever med olika diagnoser som ADD och dyskalkyli. 

”Jag har en tjej med ADD. Det sägs även att hon har en dyskalkylidiagnos som jag aldrig 

sett. Men det är jättesvårt och hon avskyr matte mer än något annat. Hon bara vägrar att 

räkna. Få henne motiverad, det är svårt. Jag har inte hittat vägen dit. (lärare högstadiet) 

Läraren beskriver hur hen med dessa elever försöker hitta alternativa sätt att arbeta med 

matematiken som att spela spel, rita, måla eller laga mat. Att flytta ut matematiken från 

matteboken och att försöka hitta alternativa vägar för eleven att tänka matte. 

4.1.6. Man kan nog lyckas ändå 

Skulle eleverna kunna lyckas i matematik utan att vara motiverade? Både elever och 

lärare anser att det skulle gå men att det skulle vara mycket svårt, flera av eleverna och 

lärarna menar att man genom träning kan öka sin motivation. Till exempel genom att öva 

mycket på en svårighetsnivå som inte är för svår så skulle eleverna lyckas och då skulle 

de bli motiverade 

”Man kan nog lyckas ändå. En del bara kan matte bra och har då lyckats länge och att 

man verkligen har alla grunderna med sig till högstadiet…” (lärare högstadiet) 

En mellanstadielärare och en högstadielärare menar att man kan lyckas utan motivation 

men att motivation är nödvändigt för att komma längre. 

”Det funkar ändå men om man har motivation kan man nå längre och nå högre 

kunskapskrav än vad man annars gör”(lärare mellanstadiet) 

 

4.2. Elevers självförtroende i matematik 
Lärarna på högstadiet menar att om eleven saknar grundläggande kunskaper kan det leda 

till att eleven tappar motivationen i matematik – det vill säga när eleven misslyckas så 

sjunker självförtroendet i matematik. Tankarna kan tolkas som att misslyckanden leder 

till lägre självförtroende som i sin tur leder till lägre motivation. Enkätstudien innehåller 

nio påståenden som handlar om elevers självförtroende i matematik. Påståendena är Det 

brukar gå bra för mig i matematik, Matematik är svårare för mig än för många av mina 

klasskamrater, Matematik är inte min starka sida, Jag lär mig snabbt i matematik, 

Matematik gör mig nervös, Jag är bra på att lösa svåra matematikuppgifter, Min lärare 

säger att jag är bra i matematik, Matematik är det svåraste ämnet för mig och Jag blir 

förvirrad av matematik. Några av påståendena är uttryckta som negationer vilket innebar 
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att de omkodades så att värde 1 motsvarar det mest positiva svaret och värde 4 det mest 

negativa svaret. Därefter beräknades medelvärde och median utifrån åk och kön (se 

tab.4.2). 

Tabell 4.2  Medelvärde och median för området Elevers självförtroende i matematik fråga 11–19, 

åk 4 och åk 8 

Fråga 11–19 Åk 4 

alla 

Åk 4 

flickor 

Åk 4 

pojkar 

Åk 8 

alla 

Åk 8 

flickor 

Åk 8 

pojkar 

Medelvärde 1,90 2,15 1,64 2.36 2,46 2,23 

Median 1,78 2,11 1,33 2,33 2,44 2,33 

 

Som framgår av tabellen har pojkar ett större självförtroende i matematik än vad flickor 

har, skillnaden mellan könen är mindre i åk 8, och eleverna i åk 8 har över lag lägre 

självförtroende än vad eleverna i åk 4 har. Självförtroendet tycks sjunka med åldern. 

Skillnaden mellan könen är störst i åk 4. En jämförelse med elevernas inställning till 

matematik (tab. 4.1.) visar att elevernas självförtroende i matematik och deras inställning 

till att lära sig matematik i stora drag är väldigt lika förutom skillnaderna i självförtroende 

i åk 4 där skillnaden mellan könen är mycket stor. 

4.2.1. Det brukar gå bra för mig i matematik 

En jämförelse av svaren på påståendena Det brukar gå bra för mig i matematik (fig. 4.5) 

och Min lärare säger att jag är bra i matematik (fig. 4.6) visar på samstämmighet. Vidare 

tolkning visar att eleverna uttrycker mera positivitet i åk 4 än i åk 8, en majoritet av 

eleverna i årskurs 4 instämmer i påståendena medan resultatet för årskurs 8 är betydligt 

lägre. Dock är det fler i årskurs 8 som instämmer i påståendena än de som inte gör det.  

 

Figur 4.5  Sammanställning av resultatet till påståendet Det brukar gå bra för mig i matematik. 
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Figur 4.6  Sammanställning av resultatet till påståendet Min lärare säger att jag är bra i 

matematik. 

Under gruppintervjun samtalar eleverna i åk 8 om hur elever pratar med varandra om 

matematik som ämne. Liknande samtal skedde inte i åk 4. Eleverna menar att det de 

reagerar på är att flera klasskamrater skryter om sina resultat. Detta upplever eleverna 

som besvärande. De beskriver hur provresultat kan användas för att skryta men även att 

det är besvärande att lyckas om någon annan har misslyckats. De menar att det sociala 

spelet styr om du ska bekänna dig som duktig eller dålig i matte. 

”… folk går runt o skryter. Skryter om att dom är bra och säjer att alla dom andra är 

dåliga…ja, att det här provet var jättelätt, alla rätt, det känns så där…” (elev åk 8) 

”Bättre att bara hålla det för sig själv så att inte andra blir stressade för att dom, sårade 

för att dom inte kanske klarade det eller om dom…fick sämre” (elev åk 8) 

Hur eleverna hanterar sina lyckanden och misslyckanden kan tolkas som uttryck för deras 

självförtroende i matematik och det finns ett socialt spel där det kan vara mera okej att 

tycka illa om matematik och uttrycka detta missnöje tydligt, men även en grupp elever 

som använder sina framgångar i matematik för att särskilja sig från de som inte når 

framgångar. Det är inte vanligt att man uttrycker någon större glädje över att ha 

matematiklektioner, om det förekommer så menar eleverna att det framförs som skryt och 

som svar på en negativ kommentar om matte. 

”Det är inte som att alla är jaa och tjo ho matte! Och sen är det en – nä jag tycker inte 

om matte…  För de flesta är det okej jaha vi ska ha matte det är inte många 

som blir glad över det…att dom skryter om att dom typ jag tycker att matte e jättekul, då 

kan det kännas lite att jaha okej för att du har enkelt för dej typ” (elever åk 8) 

4.2.2.  Är det bara matematik som väcker starka känslor? 

På frågan om detta även gäller för andra ämnen i skolan, eller om det är matte som väcker 

så här mycket känslor, svarar eleverna i åk 8 att det är betydligt vanligare i matte och att 
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det kan ha att göra med att matematik förknippas med att vara svårt, och alltså är man 

duktig om man klarar matematiken. Att lyckas i matematik tycks ge ett större 

självförtroende än att lyckas i andra skolämnen, och att misslyckas ger ett sämre 

självförtroende än att misslyckas i andra skolämnen. 

”Det känns ju inte som att det är ofta folk skryter oh jag fick så bra på svenskauppgiften 

det känns ju lite konstigare typ än jag fick alla rätt på matteprovet. Jag tror att det är för 

att matte har ju ett litet rykte att det är ju så svårt typ att om man är bra på matte är man 

sådär genius typ jag tror det är därför det är mer press i matten än typ andra ämnen. 

Alltså det är ganska stort prov o det är mycket att träna till matten o därför vill folk visa, 

ja, hej jag är jättebra på matte jag fick alla rätt” (elever åk 8)  

De menar också att matematiken kräver exakta svar, där det är rätt eller fel, medan andra 

ämnen är mera resonerande vilket gör att man kan diskutera sig framåt. Detta innebär för 

eleverna att det är svårare att få högre resultat och betyg i matematik, framför allt måste 

man träna mera för att fixa det. 

”Också typ matte är ju så här alltså det är ju alltid direkta svar det finns ju rätt och fel 

men som i ämnen som SO eller svenska så kan man mer jobba lite runt omkring det ju 

och ändå liksom komma med rätt …ja motivering eller rätt svar typ” (elev åk 8) 

Eleverna i åk 8 diskuterar det matematiska självförtroendet utifrån sociala spel och i 

termer av skryt medan lärarna fokuserar på vikten av att upprätthålla en positiv syn på 

matematiken i skolan och då framför allt föräldrarnas viktiga roll i detta då föräldrarnas 

åsikter kan lätt speglas i eleverna. 

” Jag tror att matten är ett av de ämnen som föräldrar har varit mest negativa till i 

allmänhet och det smittat av sig på eleverna” (lärare högstadiet) 

” Att det finns en negativ stämpel på ämnet matte, ligger ämnet i sig i fatet många gånger. 

Elever hör från föräldrar att ”Usch, jag gillade aldrig matte” Eller ”sådär har jag inte 

ställt upp, jag kan inte hjälpa dig med det” osv. Mer positiv inställning till ämnet överlag 

hade varit trevligt.” (lärare mellanstadiet) 

En mellanstadielärare beskriver i samtalen hur motivationen och självförtroendet 

förändras över tiden: 

”När eleverna går i lågstadiet har vi en förmåga att göra fler grejor praktiskt. De har 

också sin mattebok att skriva i som är kul i sig, när jag är klar, får jag ta hem den! I 

mellanstadiet tappar vi nog många gånger de praktiska delarna av olika anledningar och 

sen i högstadiet blir det ännu mer ”bokräkning”. (lärare mellanstadiet) 

4.2.3.  Lagom lätt och lagom svårt 

Lärarens kommentar beskriver elevers glädje att lyckas, att bli klara och få ta hem och 

visa vad de gjort i skolan, men den beskriver också hur detta avtar med åldern. En möjlig 

tolkning är att elevernas möjligheter att lyckas i matematik minskar med åren i takt med 

att de praktiska och varierade inslagen i undervisningen minskar och deras 

självförtroende och motivation i ämnet sjunker. Ett annat sätt att utrycka detta kan vara 
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att beskriva det som att eleverna tappar motivationen. I åk 8 beskrev eleverna detta i 

termer av högre krav, betygspress och uppgivenhet medan eleverna i åk 4 även 

diskuterade att för lätta uppgifter också kan göra att de tappar motivationen, de menar att 

lagom utmanande är viktigt och även att man måste ha tålamod och vilja att lära för att 

inte tappa motivationen. 

”T ex om man gillar matte så tycker man att allting är för enkelt tycker man att det är 

inte roligt, för det är inga svåra saker.” (elev åk 4) 

”Man måste ha tålamod också. Och vilja, att man vill lära sig” (elev åk 4) 

Både i åk 8 och i åk 4 menade eleverna också att om det är för svårt så tappar de 

motivationen. 

”…oavsett hur mycket jag gör så kommer så kommer jag ändå inte att bli så bra … och 

då slutar man ju försöka …liksom man sjunker ner ännu lägre… om det kommer högre 

krav och man går upp högre t ex gymnasiet då blir det svårare och svårare…och man 

känner 

…att man tappar motivationen. Det är mer krav, mer press på betygen, vilket kan bli 

jobbigare” (elever åk 8) 

”Och då blir det svårare att koncentrera sig om det blir lite svårare så sitter man och 

pratar istället och då rinner ju hela tiden slut på lektionen” (elever åk 4) 

Den rätta balansen mellan tillräckligt lätt och tillräckligt utmanande samtalar lärarna om 

och de menar att detta är viktigt, men de ser också svårigheter kring detta. Tid ses av 

högstadielärarna som hinder för att lyckas med balansgången mellan för lätt och för svårt. 

De menar att de behöver lära känna eleven, ha tid att samtala med eleven för att skapa en 

relation och veta vad eleven kan och behöver utveckla och på vilket sätt detta bäst kan 

ske. Ofta har de inte den tiden i klassrummet när de samtidigt har en hel grupp av elever 

att ansvara för. 

”Vi hade behövt mer tid för att se varje elev. För om vi inte kan se varje elev så vet jag 

inte heller vad de behöver. Man har ju väldigt sällan någon tid att sitta och prata med 

varje elev. Så tid är ett hinder. Men har jag den tiden, då vet jag också vad elevernas 

nivåer är. Då skulle jag också haft tid att mer individuellt anpassa än vad man gör idag” 

(lärare högstadiet) 

Förutom tid att planera och möta varje elev nämner en mellanstadielärare också behovet 

av ytterligare en resurs i klassrummet för att man ska räcka till för alla elevers olika behov. 

Hur man än planerar är varje lektion unik, vad som helst kan hända, och att i varje lektion 

kunna se varje elev och dennes behov i just det ögonblicket, känns som en omöjlighet för 

bara en lärare. Det hade underlättat med en extra resurs. 

”EN lärare till en grupp är alldeles för lite. Det finns så många olika sätt att möta 

problem inom matten så att en lärare ska hinna möta allas svårighet och hitta vägar 

under en och samma lektion är svårt.” (lärare mellanstadiet) 
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Elevernas uppfattning om sin egen förmåga i matematik undersöks bland annat genom 

påståendet Jag är bra på att lösa svåra matematikuppgifter (fig. 4.7). Detta resultat kan 

tolkas som att entusiasmen minskar i takt med åldern. I årskurs 4 instämmer 63% helt/ofta 

i påståendet. I årskurs 8 instämmer endast 36% detsamma.  

 

Figur 4.7  Sammanställning av resultatet till påståendet Jag är bra på att lösa svåra 

matematikuppgifter. 

Det tycks som att eleverna i åk 8 tappar tron på sin förmåga att klara svårare 

problemuppgifter, men att de ändå är bra i matematik. Denna tolkning kan prövas mot 

elevernas beskrivning av matematikundervisningens utveckling från åk 4 till åk 8 då 

variation och problemlösning blir mer och mer sällsynt till fördel för eget arbete i boken. 

Boken får i dessa fall stå för en mera färdighetsinriktad träning då varje kapitel bearbetar 

avgränsade delar av matematiken. Lärarnas beskrivning av de svårigheter och 

begränsningar som hindrar dem från att utveckla undervisningen så som de själva vill ha 

den – variation och att utmana varje elev på dennes nivå – överensstämmer med denna 

tolkning. 

Även påståendet Matematik är det svåraste ämnet för mig (fig. 4.8) undersöker elevernas 

uppfattning om sin egen förmåga. En majoritet av eleverna i åk 4 och åk 8 instämmer inte 

i påståendet.  I åk 4 är det 77%  som instämmer lite/inte alls i påståendet. Årskurs 8 visar 

samma mönster, de instämmer lite/inte alls till 72%. 
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Figur 4.8  Sammanställning av resultatet till påståendet Matematik är det svåraste ämnet för mig. 

4.2.4. Andra hinder 

Lärarna diskuterar vilka faktorer som hindrar eleverna att utveckla ett gott självförtroende 

i matematik och de lyfter föräldrarnas egen negativa inställning till matematik som en av 

flera orsaker och menar att det är smittar av sig på eleven.  

”Jag tror att matten är ett av de ämnen som föräldrar har varit mest negativa till i 

allmänhet och det smittat av sig på eleverna” (lärare högstadiet) 

”Att det finns en negativ stämpel på ämnet matte, ligger ämnet i sig i fatet många gånger. 

Elever hör från föräldrar att ”Usch, jag gillade aldrig matte” Eller ”sådär har jag inte 

ställt upp, jag kan inte hjälpa dig med det” osv. Mer positiv inställning till ämnet överlag 

hade varit trevligt” (lärare mellanstadiet) 

Eleverna tog upp skryt och misslyckanden som faktorer som påverkar självförtroendet, 

vilket redovisades tidigare i resultatdelen. Då knöts detta till att tappa motivationen. Att 

koppla ihop motivation och självförtroende sker även i lärarnas resonemang om att 

hemförhållanden och kamratrelationer kan påverka självförtroendet i matematik indirekt 

då det påverkar elevens motivation i ämnet. Här förs resonemangen endast i negativa 

termer, det vill säga sjunkande motivation ger sämre självförtroende, det motsatta antyds 

i påståendena kring föräldrarnas inställning till matematik.  

”…att det har hänt något hemma eller med en kompis, att någon varit taskig, att någon 

säger eller skriver något taskigt på Snap Chat eller Facebook. Det kan vara massor av 

olika saker som gör att de bara sackar ihop som en påse.” (lärare högstadiet) 
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4.3. Elevers värdering av matematik 
I den tredje och sista delen av enkäten handlar påståendena om elevernas värdering av 

matematik. De påståenden som ingår i enkäten är följande: Jag tror jag kan ha nytta av 

matematikkunskaper i min vardag, Jag behöver matematik för att lära mig andra ämnen 

i skolan, Jag måste vara duktig i matematik för att komma in på den utbildning jag vill 

gå, Jag måste vara duktig i matematik för att få det jobb jag vill ha, Jag vill ha ett jobb 

där jag får använda matematik, Det är viktigt att lära sig matematik för att bli 

framgångsrik, Att lära mig matematik kommer att ge mig fler arbetstillfällen när jag blir 

vuxen, Mina föräldrar tycker att det är viktigt att det går bra för mig i matematik. Av 

dessa påståenden fick eleverna i åk 4 besvara följande tre: Jag måste vara duktig i 

matematik för att få det jobb jag vill ha, Jag vill ha ett jobb där jag får använda matematik 

och Det är viktigt att lära sig matematik för att bli framgångsrik. Dessa påståenden är 

alla formulerade på ett positivt sätt vilket underlättade analysen av dem. Skalan var även 

här från 1–4 där 1 är Instämmer helt och 4 är Instämmer inte alls. Analys av deras samlade 

svar gav följande tabell (se tab. 4.3). 

 

Tabell 4.3  Medelvärde och median för området Värdering av matematik, fråga 20-23 i åk 4 och 

fråga 20-28 i åk 8 

Åk 4 Fråga 23–25 

Åk 8 Fråga 20–28 

Åk 4 alla Åk 4 

flickor 

Åk 4 

pojkar 

Åk 8 alla Åk 8 

flickor 

Åk 8 

pojkar 

Medelvärde 2,06 2,07 2,04 1,92 1,99 1,77 

Median 2 2 2 1,89 2 1,67 

 

När det gäller skillnader mellan könen i åk 4 respektive åk 8 framträder inga större 

skillnader, men det går att se att eleverna i åk 8 värderar matematik något högre än vad 

eleverna i åk 4 gör och att pojkarna i åk 8 värderar matematik högst. 
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Figur 4.9  Sammanställning av resultatet till påståendet Jag måste vara duktig i matematik för att 

få det jobb jag vill ha. 

Enligt påståendet Jag måste vara duktig i matematik för att få det jobb jag vill ha (fig. 

4.9) instämmer elever i årskurs 4 till 68% och i årskurs 8 helt/ofta till 75%, jämfört med 

påståendet Det är viktigt att lära sig matematik för att bli framgångsrik (fig. 4.10).  

 

Figur 4.10  Sammanställning av resultatet till påståendet Det är viktigt att lära sig matematik för 

att bli framgångsrik. 

Enligt detta påstående instämmer eleverna i årskurs 4 helt/ofta till 93% medan eleverna i 

årskurs 8 endast instämmer till 62 %.  Analys av dessa resultat tillsammans med resultatet 

på påståendet  Jag vill ha ett jobb där jag får använda matematik (fig. 4.11) visar på en 

förskjutning i resultatet som är likartat för båda årskurserna. Endast 37% i årskurs 4 

instämmer i detta påstående helt/ofta. Årskurs 8 är något mer positiva med 42 % som 

instämmer. Men majoriteten antyder att de helst inte vill ha ett jobb där de behöver 
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använda matematik, trots att majoriteten av eleverna i både åk 4 och åk 8 anser att det är 

viktigt att vara duktig i matematik för att få ett jobb som man vill ha och för att bli 

framgångsrik.  

 

Figur 4.11  Sammanställning av resultatet till påståendet Jag vill ha ett jobb där jag får använda 

matematik. 

 

Figur 4.12  Sammanställning av resultatet till påståendet Jag behöver matematik för att lära mig 

andra ämnen i skolan. 

Majoriteten av eleverna, 58 %, i åk 8 vill inte ha ett jobb där de får använda matematik 

(fig.4.11) men 76 %  anser att matematik är viktigt för att lära sig andra ämnen (fig. 4.12) 

och 76 % menar att de behöver vara duktiga i matematik för att komma in på den 

utbildning de vill gå (fig. 4.13). Det kan tolkas som att de flesta behöver matematiken och 

värderar den högt men flertalet vill inte arbeta med matematik.  
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Figur 4.13  Sammanställning av resultatet till påståendet Jag måste vara duktig i matematik för 

att komma in på den utbildning jag vill gå. 

Under gruppintervjuerna i åk 4 och i åk 8 förekom inte samtal kring elevernas värdering 

av matematik men i samtalen i åk 8 framkommer i andra sammanhang att betyg är viktigt 

i matematik för att man ska klara sig på gymnasiet och för att klara sin framtid. Eleverna 

tar upp stress kring betygen och menar att betygen både kan sporra när det går bra och 

stjälpa när man inte når de mål man hade hoppats på. I enkätstudien får eleverna svara på 

frågan hur viktigt deras föräldrar anser att det är att det går bra för eleven i skolan, men 

inte hur viktigt det är att det går bra i matematik. Enkäten varken stöder eller ifrågasätter 

därmed lärarnas beskrivning av de föräldrar som på utvecklingssamtal och andra möten 

säger att de själva tyckte att matematik var tråkigt, inte fattade matematik så de kan inte 

hjälpa sina barn och så vidare. Eleverna själva tar inte upp föräldrarnas betydelse för 

matematiken.  
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5.  Resultatanalys 

Här följer en kortfattad sammanfattning av de resultat som har framkommit vid analys av 

gruppintervjuer och enkäter.  

Enkäterna visar att det är skillnader mellan åk 4 och åk 8, och att det oftast handlar om 

att eleverna tycks tappa i motivation och självförtroende från åk 4 till åk 8. Det finns ett 

undantag och det är pojkarnas självförtroende som avviker mycket från flickornas. 

Flickorna visar över lag en lägre motivation och självförtroende och detta sjunker med 

åldern. I samtal med eleverna framträder inte dessa skillnader, här är alla eleverna 

pratsamma och positiva till matematik och skolan även om det kan vara svårt ibland. 

Eleverna pratar om att man inte alltid kan ha roligt, att man får öva sig att tycka det är 

kul, om man övar blir man duktigare och då blir det roligare.  

De yngre eleverna tar upp studiero som det viktigaste för att en lektion ska vara bra, 

samarbete och variation kommer strax efter. De äldre eleverna lyfter först samarbete, 

variation och matematikspel, därefter tar de upp studiero, men då bara i beskrivning av 

en dålig lektion. Lärarna tar inte upp studiero i annat sammanhang än när de beskriver 

svårigheter att hinna med alla elever om de dessutom måste avstyra oroliga aktiviteter i 

klassrummet. 

Både elever och lärare är överens om att undervisningen inte är så bra som man kan önska, 

det handlar framför allt om att undervisningen är enahanda och att arbetet är enskilt.  

Eleverna efterfrågar samarbete istället för enskilt arbete, bok istället för webb, 

matematikspel och gruppuppgifter istället för boken. 

Lärarna beklagar att det är en brist på variation och förklarar att det handlar om att ha tid 

att lägga om kursen, att få möjlighet till samplanering och samarbete i kollegiet och att få 

ramar för undervisningen i form av schema etc. för att främja samarbetet. En lärare har 

redan lyckats med detta och delar med sig av sina tankar.  

Lärarna beskriver svårigheter med att motivera alla elever, det kan finnas många faktorer 

som skolan och lärarna inte kan rå över som hindrar eleverna från att bli motiverade eller 

att upprätthålla sin motivation, och de beskriver en stor variation av 

undervisningsmetoder för att försöka nå dessa elever. Här pratas mycket om vardagsnära 

matematik, matematikspel, filmer, praktiska uppgifter och så vidare. 

Eleverna beskriver en positiv syn när det gäller värdering av matematik, det vill säga 

matematikens betydelse för andra skolämnen, utbildningar och framtiden. Eleverna i åk 

8 anser till stor del att matematik är viktigt för att komma in på rätt utbildning, för att nå 

framgångar, för att klara andra skolämnen och för att få det jobb de vill ha. Deras föräldrar 

tycks anse att skolan är viktig men lärarna vittnar om föräldrar som ”skyller” på att de 

själva tyckte att matte var svårt eller tråkigt och att de själva är så dåliga på matte att de 

inte kan hjälpa sina barn. Denna attityd anser lärarna påverkar eleverna negativt. 
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5.1. Slutsatser 

5.1.1. Vad kan bidra till att elever tappar motivationen i matematik? 

 Föräldrars egna tidigare erfarenheter avspeglas i barnens attityder. Ofta har 

matematik en negativ stämpel och föräldrar kan på detta sätt ha en negativ 

inverkan på barnens attityd till matematik. 

 Upprepade misslyckanden leder till att eleverna tappar motivationen att fortsätta. 

Lärare menar i intervjuer att dåliga grundkunskaper från grundskolans lägre 

stadier kan leda till misslyckanden i högstadiet. Därför är tidiga insatser i 

grundskolans lägre årskurser mycket viktigt. Elever med svag självtillit kommer 

att få svårt att lära sig ämnet och problemet kommer att öka med åren. 

 Ett enformigt arbetssätt kan leda till att eleverna tappar lusten till matematiken. 

Lösningen är ett varierat arbetssätt där det finns möjlighet till utmaningar på alla 

nivåer.  

 Problem utanför skolan kan leda till att elever tappar sin skolmotivation såväl 

som motivationen i matematik. Elever kan ha problem i eller utanför hemmet, 

föräldrar, kompisar, flick- eller pojkvän etc. Faktorer som gör att elevens fokus 

ligger utanför skolan och matematiken. 

 Vid lärarintervjuerna framkom vikten av en god relation med eleven. En dålig 

relation mellan elev och lärare kan leda till att eleverna tappar motivationen att 

arbeta vidare med matematiken.  

5.1.2. Hur kan elevers motivation skapas och upprätthållas i matematik? 

 Den faktor som lärare och elever identifierade som oerhört viktig för elevers 

motivation i matematik var ett varierat arbetssätt. Inte fastna i ett enformigt 

arbetssätt där alla lektioner ser likadana ut. Lärarna föreslog olika sorters 

gruppaktiviteter där eleverna fick kommunicera mycket med varandra. Inte vara 

rädd för en hög ljudnivå, bara det diskuteras matematik. Samtidigt menade några 

lärare att man ändå inte får glömma boken eftersom den är mycket viktig för en 

del elever. 

 Lektionerna ska vara engagerande och aktivera eleverna. För att en lektion ska 

vara riktigt bra har varje elev behövt både lyssna, prata och skriva matematik.  

 För att lyckas med matematiken är det viktigt att skapa en god relation till varje 

elev, såväl i klassrummet som på raster. Att lära känna eleven och skapa ett 

förtroende. 

 En god relation till föräldrarna. Enligt eleverna är föräldrarna viktiga förebilder 

som är intresserade av att eleverna lyckas i matematiken. En god relation till 

föräldrar kan därför påverka elevernas motivation positivt. 

 Framtida studier eller arbete sågs av elever som en viktig motivationsfaktor. 
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6. Diskussion 
Detta avsnitt kommer att inledas med en diskussion om det som framkommit vid studien 

av motivation och matematik hos elever i grundskolan. Resultatet diskuteras i relation till 

olika motivationsteorier, och enkätresultat samt intervjuerna med elever och lärare 

jämförs och diskuteras i relation till litteratur som bearbetats i bakgrunden. Då studien 

har till syfte att bidra med ett specialpedagogiskt perspektiv på frågeställningen och att 

kunna vara till hjälp och stöd i det fortsatta arbetet i klassrummen kommer studiens 

resultat att diskuteras även utifrån detta perspektiv. 

6.1. Vad som bidrar till att elever tappar sin motivation och hur 

man kan skapa motivation i matematik 
Resultat från enkäten visar att andelen elever med negativ attityd till att lära sig matematik 

är högre i åk 8 än i åk 4 (se tab.4.1) och att störst negativ skillnad står flickorna för, och 

både i åk 4 och i åk 8 uppvisar de en mera negativ attityd än de jämnåriga pojkarna, 

Liknande resultat framkom även i TIMSS- rapporten från 2015 (Skolverket, 2018). Å 

andra sidan visar Hemmings, Grootenboer och Kay (2011) i sin studie att flickor har en 

mera positiv attityd till matematik än vad pojkarna har. Det har förflutit några år mellan 

studierna och två av dem baseras på samma enkätform från TIMSS 2015 (Skolverket, 

2018) medan Hemmings et al. (2011) har en annan enkät med andra frågor. 

Precis som beskrivs av lärarna vid lärarintervjuerna tappar eleverna motivationen om de 

ständigt upplever misslyckanden. Vi uppfattar att eleverna i åk 8 och lärarna på högstadiet 

är överens om att eleverna tappar motivationen om det blir för svårt, och att lärarnas 

beskrivning av att det kan vara bristande grundkunskaper som leder till att eleverna tycker 

det blir för svårt kan vara en trolig förklaring. Hannula (2006), Leroy och Bressou (2016) 

och Imsen (2006) menar att frustrationer och svårigheter leder till bristande motivation, 

eller omotivation och detta i sin tur påverkar elevernas självförtroende vilket kan leda till 

framtida svårigheter i matematik. Cleary och Kitsantas (2017) menar att för att eleverna 

ska kunna skapa en motivation till att lära sig matematik måste de ha tilltro till sin förmåga 

att lära, det vill säga ett självförtroende i matematik. Vår enkätstudie visar att elevernas 

självförtroende i matematik är betydligt sämre i åk 8 än i åk 4 och att det även här, precis 

som med inställningen till att lära sig matematik, är flickorna som uppvisar genomgående 

lägst självförtroende.  

Många av lärarna beskriver hur deras uppdrag är att få eleverna att känna glädje till att 

lära sig matematik. Elever och lärare är överens om att ett varierat arbetssätt på 

matematiklektionerna kan skapa lust och motivation. Både i åk 4 och i åk 8 pratar eleverna 

om att en bra lektion är en lektion med variation, eleverna säger att det blir roligare då 

och detta tolkar vi som att de upplever större motivation att lära sig matematik i dessa 

situationer. Variation beskrivs olika beroende på ålder, i åk 4 tar eleverna upp samtal och 

samarbete med kompis medan eleverna i åk 8 betonar vikten av att arbeta med 

matematikspel, med problemlösning i par och grupp samt att få samtala och samarbeta. 

Detta kan tolkas som att det i åk 4 fortfarande är relativt stor variation i 
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undervisningsmetoderna men att eleverna upplever en försämring och att undervisningen 

blir mer och mer enahanda ju äldre eleverna blir. Även lärarna uttrycker frustration kring 

bristen på variation och de pratar om hinder som tid och organisation som förklaring till 

varför det inte blir som de önskar, nämligen varierad undervisning för att utmana och 

utveckla elevernas matematik på ett så bra sätt som möjligt. Muhrman och Samuelsson 

(2015) pekar på variation i undervisningen när de punktar upp faktorer som kan påverka 

elevernas motivation positivt. En av mellanstadielärarna menar att varierat arbetssätt kan 

tända gnistan och skapa en lust att lära matematik. Med andra ord syftar hen på hur 

motivation kan skapas genom en förändring av arbetssättet i matematikundervisningen. 

Både elever och lärare i intervjustudien är överens om att ett varierat arbetssätt kan skapa 

en motivation och lust till att lära matematik. Skolinspektionen (2010) och SOU 2004: 97 

(2004) betonar vikten av en varierad undervisning med betoning på samtal och samarbete 

i en varierad undervisning. Detta stödjs av lärarintervjuerna där flera av lärarna talar om 

hur viktigt det är att eleverna får arbeta tillsammans för att pröva sina tankar och olika 

lösningsstrategier. En lärare beskriver kommunikationens betydelse genom att beskriva 

hur en bra lektion skulle se ut. Hen menar då att det är viktigt att få in alla olika delar i 

matematiken för att stimulera lärandet och motivationen i rätt riktning. En riktigt bra 

lektion har eleverna varit aktiva både genom att lyssna, tala och skriva matematik. Även 

Anghileri (2008) skriver om kommunikationens betydelse för utvecklingen av sina 

kunskaper i matematik. Undervisningen ska bygga på att eleverna får reflektera och dela 

sina tankar tillsammans, detta leder till medvetenhet över språket samtidigt som de tränar 

olika problemlösningsstrategier. 

Samtidigt som motivationen hos elever beror på arbetssättet är också motivationen knuten 

till elevens och lärarens relation med varandra, visar lärarintervjuerna. En god relation 

kan också hjälpa till att skapa motivation till ämnet. En god relation med eleven både i 

och utanför klassrummet kan främja en positiv inställning. Därmed kan också en dålig 

relation vara en orsak till att eleverna tappar motivationen. Aspelin (muntlig 

kommunikation, 190311) beskriver relationens betydelse för motivationen genom att 

säga att pedagogens relationskompetens stöttar, aktiverar och motiverar eleven. Orsaken 

till att eleven är i matematiksvårigheter är ofta av en relationell karaktär och därmed ett 

problem för fler än bara eleven menar Sjöberg (2006). 

Vi finner stöd i litteraturen för de tankar och de tendenser som vi beskrivit ovan och som  

vi anser framträder i vår studie. Det vill säga, eleverna tappar motivation när det blir för 

svårt eller för enahanda och lärarna vittnar om att så är fallet. Ständiga misslyckanden på 

grund av att uppgifterna inte är anpassade efter den enskilde individen leder till att eleven 

tappar i självförtroende och motivation. Ett sätt att avhjälpa eller i alla fall minska denna 

risk är genom en varierad undervisning med bas i samarbete och samtal mellan eleverna. 

Dock är det viktigt att ha i tanken att relationen är mycket viktig. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv kan vi se svårigheterna som ett problem i relationen mellan 

eleven och dess omgivning t ex mellan elev och lärare. 
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6.2. Den inre och yttre motivationens betydelse 
I vår studie har vi genom att använda crystallization som metod även fått syn på olika 

former av motivation. Det vi har sett kan vi tematisera utifrån idén om inre och yttre 

motivation. Det är framför allt de äldre eleverna som pratar om olika typer av motivation 

då de beskriver betyg som något som kan motivera men även som ett hinder för lärandet 

i matematik. Yttre motivationsfaktorer kan alltså motivera visar elevintervjuerna. Dock 

behöver man, precis som Rozental (2015) skriver, vara försiktig med den typen av 

motivationsfaktorer. En elev kan bli jätteglad över ett resultat på ett prov och skryta om 

det inför sina klasskamrater. Andra elever kan då känna sig misslyckade om de inte har 

uppnått lika bra resultat. På så sätt har provresultatet fungerat positivt och 

motivationshöjande i ett fall, samtidigt som det varit negativt och motivationssänkande i 

ett annat. Eleverna beskriver även egna mål med matematiken och det ser vi som en form 

av inre motivation. Önskan att få ett bra jobb, komma in på rätt utbildning och nyttan av 

att vara duktig i matematik för att klara andra studier ser vi mer som inre motivation än 

yttre då det bygger på en egen önskan för att nå egna mål. Att föräldrar och kamrater har 

betydelse vittnar eleverna om, detta är olika yttre motivationsfaktorer. Lärarna beskriver 

hur föräldrarnas negativa attityd påverkar elevernas motivation och inställning till att lära 

sig matematik, genom att föräldrarna säger att de själva var dåliga i matematik. Klapp 

Lekholm (2008) visar att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar elevernas motivation. 

Högre utbildning hos föräldrarna ger en större motivation hos eleverna. Våra resultat 

tyder på att även det motsatta gäller.  

Zheu och Leung (2011) beskriver i sin rapport att alla forskare inte är överens om den 

inre och yttre motivationens betydelse. En del forskare anser att inre och yttre motivation 

inte alls behöver innebära varandras motpoler, istället samverkar de och bidrar till en total 

motivation. En del menar att en yttre motivation till och med kan föda en inre motivation. 

Hur sambandet mellan inre och yttre motivation fungerar i vår studie är svårt att uttala 

sig om. Men vi tycker oss se att den yttre motivationen spelar en stor roll för elevernas 

totala motivation. Både elevintervjuer och enkätsvar tyder på detta. Dock kan den fungera 

både positivt och negativt, ibland är den motivationshöjande, ibland 

motivationssänkande. 

6.3.  Resultatet i relation till de specialpedagogiska perspektiven 
I intervjuerna med lärarna har det framkommit ett relationellt perspektiv då lärarna 

framför allt diskuterar på vilket sätt de kan förändra och utveckla sin undervisning för att 

upprätthålla och öka motivationen hos eleverna att lära sig matematik. Detta uppfattar vi 

som ett relationellt perspektiv då Ahlberg (2013), Göransson et al. (2015) och Persson 

(1998) beskriver att det relationella perspektivet handlar om mötet mellan individen och 

skolmiljön, i detta fallet undervisningen som då behöver förändras för att möta individen. 

Utifrån det relationella perspektivet ser vi stora möjligheter att kunna stötta med vår 

specialpedagogiska kompetens. Vårt uppdrag som speciallärare blir då att hjälpa och 

stötta lärarna att utveckla ett annat arbetssätt. Genom att förändra arbetssättet och få en 

mer varierad undervisning får man en ökad motivation hos eleverna samtidigt som de 
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stimuleras till ett ökat lärande. Som Holgersson och Wästerlid (2018) beskriver ska 

specialläraren fungera som ett stöd för läraren i form av samtalspartner och rådgivare. 

Den specialpedagogiska kompetensen ska också utnyttjas på organisationsnivå i skolan 

för att kunna bidra till att utveckla goda lärmiljöer i matematikundervisningen. Precis som 

Giota (2006) beskriver behövs åtgärder på alla nivåer för att kunna skapa 

motivationsmässiga förändringar hos eleverna. När det handlar om att förändra 

undervisningen så påtalar lärarna tidsbrist och organisationsproblem som hinder för 

förändring. Även Engström (2015) beskriver behovet av tydlig organisation på flera 

nivåer i skolan då han tar upp vikten av undervisningens utformning, de olika 

yrkesgruppernas ansvar och den specialpedagogiska verksamheten, vilket lärarna i 

intervjuerna efterlyser. 

Hodgen och Wiliam (2012) beskriver hur detta förändringsarbete kan gå till och det blir 

tydligt att specialläraren har en viktig roll i att vara med och samtala och observera i 

klassrummet. Speciallärarens uppdrag kan vara att handleda och stödja lärarna i deras 

förändringsarbete. För att detta över huvud taget ska kunna ske behövs det avsättas 

gemensam tid. Det innebär att det inte bara hänger på lärarna om det ska lyckas utan även 

är ett ansvar för alla (Skolinspektionen, 2010; Hemmings et al., 2011). För de elever som 

redan har tappat motivation menar Hemmings och Kay (2010) att förändring av 

undervisningsmetoder är för sent, tärningen är redan kastad, däremot behövs riktade 

insatser för att arbeta med motivationshöjning. Det vi anser att vi kan se i dessa 

påståenden är att det behövs både ett relationellt perspektiv då det är svårigheter i 

relationen mellan eleverna och deras undervisningsmiljö samt att det behövs ett 

kategoriskt perspektiv för att hjälpa och stötta de elever som redan är i 

matematiksvårigheter. Även här har vi som speciallärare i matematik en viktig funktion i 

och med vår kunskap om specifika svårigheter i matematik. 

Alla högstadielärarna är överens om att det är viktigt att eleverna har goda 

grundkunskaper i matematik när de kommer till högstadiet, det vill säga att de har 

grundförutsättningar som det går att bygga vidare på. Utan dessa grundkunskaper har 

eleverna ingen fast grund att bygga på, vilket ofta leder till misslyckanden och som sedan 

gör att eleverna tappar motivationen. Lösningen, anser högstadielärarna, är tidiga 

insatser, där man redan i lågstadiet arbetar för att stärka elevernas taluppfattning. Även 

Lundberg och Sterner (2009) skriver om betydelsen av tidiga insatser för att förebygga 

att elever hamnar i matematiksvårigheter. De beskriver också att detta är speciellt viktigt 

för barn ifrån socioekonomiskt utsatta familjer.  Slutsatsen vi kan dra av detta är att det 

finns en koppling mellan motivation och matematiksvårigheter. Tidiga insatser är viktigt 

för utvecklande av den grundläggande taluppfattningen. Utan detta riskerar barn att 

hamna i matematiksvårigheter. Misslyckanden leder i sin tur till att de tappar sin 

motivation. 

I vår studie hittar man alltså både inslag av kategoriskt såväl som relationellt perspektiv. 

Lärarna strävar efter inkludering i verksamheten. De vill göra förändringar i 

undervisningen för att förändra lärmiljön som helhet, vilket kan ses som ett relationellt 

synsätt. Lärarna är dock centrerade på individen i klassrummet. De vill se varje elev och 
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anpassa undervisningen efter varje elevs olika behov och förutsättningar. Situationen kan 

beskrivas utifrån dilemmaperspektivet. Nilholm (2003) skriver att dilemmaperspektivet 

handlar om att utbildningssystemet innehåller grundläggande dilemman. Man ska ge alla 

elever liknande kunskaper och erfarenheter, men ändå anpassa sig till deras olika 

individuella förutsättningar. Sett ur vår studie ska alltså skolan vara likvärdig för alla och 

skapa samma möjligheter för alla till ökad stimulans och motivation. Samtidigt skall man 

också se till individens olika behov och förutsättningar för att kunna skapa rätt 

förutsättningar för både individ och lärmiljö som helhet. Precis som Emanuelsson m.fl. 

(2001) behöver inte perspektiven ses som absoluta sanningar. De kan förekomma 

tillsammans eller var för sig. Det ena perspektivet utesluter alltså inte det andra. Det finns 

inget svart eller vitt. Bara ”fifty shades of grey”. 

6.4.  Metoddiskussion 

Som metodval till vår studie valdes att genomföra det som Tracy (2010) kallar 

crystallization där kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder kombinerades med 

varandra. Till skillnad från metodtriangulering, som vi uppfattar använder flera olika 

metoder för att undersöka samma saker med syftet att på så sätt öka studiens trovärdighet, 

valde vi crystallization för att istället öka vår studies detaljrikedom. Med hjälp av 

kompletterande gruppintervjuer av elever och lärare har studien kunnat ge det bredare 

analysunderlag vi eftersträvade. Enkätresultatet gav en uppfattning om elevernas tankar 

och uppfattning kring matematikämnet, och precis som Stukát (2005) skriver kunde vi 

genom enkäter nå ut till ett större antal personer än vad man gjort genom att bara 

genomföra intervjuer. Enkätresultaten kunde sedan, som Repstad (2007) skriver, 

användas som inspiration för de efterföljande gruppintervjuerna, där vi gick djupare in på 

motivationsaspekten kopplat till matematikämnet och matematikundervisningen. 

Semistrukturerade gruppintervjuer fungerade bra för vårt ändamål. Enligt Bryman (2015) 

behöver man med semistrukturerade intervjuer inte följa intervjuguiden till punkt och 

pricka. Detta passade bra då elever och lärare hade möjlighet att spinna vidare på tankar 

som dök upp under samtalets gång. 

Vissa brister med vårt metodval uppmärksammades i samband med genomförandet av 

vår studie. Då eleverna i vår studie är minderåriga krävdes vårdnadshavares samtycke vid 

genomförandet av enkätundersökningen. Missivbrevet med samtycke skickades ut med 

hjälp av klassernas mentorer till vårdnadshavare och elever via e-post. Samtycket 

samlades sedan in med hjälp av ett Google Formulär. Urvalet till vår enkätstudie blev inte 

så stort som vi föreställt oss då det var svårt att få föräldrar att bidra med sitt samtycke 

till studien. Ytterligare en svårighet identifierades då Google Formulär inte stödjer alla 

sorters webbläsare, vilket gjorde att en del samtycken fick samlas in mail-ledes. Vid 

genomförandet av enkäten tillkom ytterligare bortfall då enkäten i ett fall inte 

genomfördes i en klass. Bortfall tillkom också då elever vid genomförandet av enkäten 

var sjukanmälda. Trots ett stort bortfall kunde ändå mönster i enkätresultatet skönjas som 

sedan gick att analysera vidare med hjälp av intervjuer. Två av enkätsvaren i årskurs fyra 
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var inte fullständiga. Detta på grund av att vi vid utskicket av denna enkät glömt att göra 

frågorna obligatoriska att besvara. 

Ytterligare en svårighet som identifierades var att det tidsmässigt var svårt att hinna med 

en så omfattande undersökning som vi valt att göra. Att genomföra den på våren var 

ytterligare en svårighet då lärare ofta vid denna tidsperiod är hårt belastade av nationella 

prov. Av denna anledning var det svårt att hitta informanter inför lärarintervjuerna.  

De statistiska resultaten från enkätundersökningen visar inte på något sätt enskilda elevers 

eller gruppers utveckling av motivation. Syftet var endast att få en generell bild av hur 

det i allmänhet ser ut i årskurs 8 respektive 4.  

6.5.  Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning 
Trots enkätens något nedslående resultat, som mer eller mindre bekräftade det Nilholm 

(2016) påtalade i sin blogg, att motivationen och lusten att lära i matematik minskar från 

årskurs 4 till årskurs 8, är ändå tankarna kring vårt arbete positiva i slutändan. Intervjuerna 

med lärarna visade på ett gediget intresse och kunskap, men även en brinnande entusiasm 

inför arbetet med eleverna. Intervjuerna visade också på en stor kunskap och många 

framgångsrika metoder, men framförallt på en möjlighet att kunna motivera eleverna. 

Målet med vårt specialpedagogiska uppdrag är att kunna påverka eller kringgå de hinder 

lärarna beskriver, så att eleverna utifrån sina behov och förutsättningar ska kunna komma 

vidare i sitt lärande med bibehållen motivation och självförtroende i matematiken. Al- 

Mutawah och Fateel (2018) skriver att grit och positiv attityd är avgörande faktorer för 

elevers framgångar i matematik. Resultaten i vår studie visar också att attityder spelar en 

viktig roll för elevernas motivation. Vårt uppdrag som speciallärare blir då att inspirera 

till förändringar i lärmiljön för att på så sätt skapa en positiv attityd till ämnet hos både 

elever och föräldrar. Dessutom är ju dagens elever framtidens föräldrar. Så att skapa en 

positiv attityd till matematik hos dagens elever leder då till en positiv attityd hos 

framtidens föräldrar. 

I resultatet av enkätstudierna och vid lärarintervjuerna kunde vi identifiera föräldrarnas 

inverkan på elevers motivation som en viktig faktor. Studien hade kunnat utvecklas vidare 

genom att komplettera med föräldraintervjuer för att på så sätt också kunna ta del av deras 

syn på motivation i matematik. På så sätt hade vi kunnat vidga och komplettera bilden av 

elevernas motivation.  

I studien begränsade vi oss till att undersöka årskurs 4 och 8. Studien hade kunnat 

utvecklas vidare genom att även undersöka årskurserna däremellan. Vi hade då kunnat 

erhålla ett bredare perspektiv på hur elevernas attityd till matematik och hur synen på 

motivation i matematiken förändras under tiden på grundskolan. 

Vi har i detta arbete försökt ge uttryck för varför eleverna tappar sin motivation och hur 

man kan skapa eller upprätthålla denna motivation i matematikundervisningen. Lunde 

(2006) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) beskriver matematiksvårigheter 

som ett komplext problem. Vår slutsats blir att elevernas motivation i matematiken, i 

likhet med matematiksvårigheter, bygger på ett komplext samspel mellan olika inre och 
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yttre faktorer som samspelar i ett större socialt sammanhang. Enligt skollagen (SFS 

2010:800) ska undervisningen bidra till att elever utvecklar en livslång lust att lära. Både 

elever och lärare uttrycker en längtan efter en matematikundervisning som inspirerar och 

varierar. Vi vill med vårt arbete visa på att det går att förändra matematiken i skolan på 

ett sådant sätt att eleverna bibehåller och stärker motivationen att lära sig matematik. För 

att detta ska ske krävs samverkan mellan skolans olika kompetenser, däribland 

speciallärarna som med sin kunskap kan stötta och handleda både i och utanför 

klassrummet. Vi hoppas att denna studie kan ge inblick i och eventuellt öka kunskapen 

om hur man kan arbeta med elevers motivation i matematik. 

Vi avslutar detta arbete på samma sätt som vi inledde: En statlig utredning (SOU 

2004:97) får till uppgift att ta fram åtgärder för att förändra elevernas attityd till och öka 

intresset för matematik. Utredningen visar att matematikundervisningen behöver 

utnyttjas på ett bättre sätt, till exempel behöver diskussioner och samtal vara en naturlig 

del i undervisningen och läraren ska ges en större möjlighet att variera undervisningen 

för att eleverna ska få en lust och vilja att lära sig mer matematik. Att tidigt göra insatser 

för att främja elevers motivation till ämnet skulle ge både bättre resultatuppfyllelse och 

ge eleverna större tilltro till sitt eget lärande. Det är femton år sedan utredningen gjordes, 

och detta är fortfarande lika aktuellt idag. Till hösten 2019 får vi en ny utökad timplan i 

matematik, ska vi vara enahanda i fler minuter per vecka eller ska vi göra något annat 

med den tid vi får? 
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7. Sammanfattning 

Denna studie behandlar ämnet elevers motivation i matematik. Syftet med studien är att 

undersöka varför eleverna tappar sin motivation, men även hur man kan skapa och 

upprätthålla motivationen i matematik för att öka elevernas måluppfyllelse i ämnet. Det 

specialpedagogiska forskningsbidraget är att på ett tidigt stadium försöka hjälpa lärarna 

och eleverna att upprätthålla och öka motivationen för på detta vis minska antalet elever 

som hamnar i matematiksvårigheter, och därav följaktligen i behov av 

specialpedagogiska insatser. Studien kan därmed bidra med idéer om hur speciallärare 

kan handleda pedagoger om denna problematik.  

Vår teoretiska utgångspunkt är motivation och vi har valt att genomföra en blandad studie 

utifrån crystallization.  Crystallization handlar förenklat om att med hjälp av flera metoder 

få fler vinklar att belysa frågan/ problemet utifrån och även fler möjligheter att tolka 

resultaten. Vi har använt oss av enkäter samt semistrukturerade gruppintervjuer av elever 

och lärare. Studien inriktas mot årskurs 4 och 8, och totalt genomförde cirka 150 elever 

enkäten och åtta elever respektive sju lärare intervjuades. Enkäten är baserad på TIMMS 

2015 (Skolverket, 2018) och tar upp de frågor som handlar om motivations- och 

attitydsaspekter i matematik. Gruppintervjuer av elever och lärare genomfördes för att 

fördjupa och komplettera enkätresultaten.  

Resultaten visar på stor samstämmighet mellan lärare och elever kring vad som får 

eleverna att vara motiverade, vad som får eleverna att tappa motivationen och hur de vill 

att en bra lektion ska vara för att behålla eller öka motivation att lära sig matematik – 

variation av undervisning och utmaningar (lagom lätt och lagom svårt) samt att samtala 

med kamrater i matematik. Enkätsvaren visade det som TIMSS 2015 visade – 

motivationen sjunker och det är flickorna som sjunker mest, pojkarna har sedan tidigare 

visat en lägre motivation men nu tappar även flickorna motivationen. Däremot har både 

pojkar  och flickor en stor tilltro till matematik som ett värdefullt ämne för framtiden. 

Resultatet visar även att upprepade misslyckanden kan få eleverna att tappa motivationen 

att fortsätta. Av denna anledning är det viktigt med tidiga insatser i grundskolans lägre 

stadier. Vid lärarintervjuerna framkom vikten av en god relation med eleven. En dålig 

relation mellan elev och lärare kan leda till att eleverna tappar motivationen att arbeta 

vidare med matematiken.  

Vad är det som hindrar lärarna att bedriva den undervisning som både de själva och 

eleverna beskriver som bra och viktigt för motivationen? Framför allt handlar det om 

organisationsfrågor – det krävs att lärarna får gemensam tid till planering. Så länge de är 

ensamma i sina undervisningssituationer och i sina egna enskilda planeringar för alla de 

elever som ska mötas som de unika individer de är i klassrummet så är det just variationen 

och par/grupparbeten som avstås till förmån för genomgång och eget räknande. 

 

Vårt uppdrag som speciallärare blir att handleda pedagoger och organisation till en 

förändring av arbetssättet för att på så sätt göra bestående förändringar i lärmiljön 
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Bilagor 

Bilaga 1- missibrev elev, vårdnadshavare 

               
 

 

Hej! 

Vi heter Angela Andersson och Carin 

Ström, och studerar sista terminen på speciallärarprogrammet med inriktning 

matematikutveckling i Kristianstad. Vi ska nu skriva vårt examensarbete inom området 

matematik och vi är intresserade av att undersöka elevernas attityd och motivation kopplat 

till matematikämnet och undervisningen. 

Till vår studie vill vi genomföra en enkätundersökning i årskurs 4 och 8. Enkäten är av 

flervalstyp och den genomförs digitalt i skolan. I studien kommer vi ta hänsyn till 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Vi kommer vid undersökningstillfällena 

informera om att deltagandet ät helt frivilligt och all information kommer att 

avidentifieras när resultatet presenteras i vårt examensarbete. Här kan ni få mer 

information kring de forskningsetiska principerna: 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

Vid frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss för vidare information. 

Angela Andersson                                                          

Telefonnummer: ______________ E-mailadress: _________________ 

Carin Ström:  

Telefonnummer:_______________E-mailadress:__________________ 

Ansvarig lärare/handledare: Lotta Leden 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: www.hkr.se 044-2503000 

Här är länken till samtyckesenkäten: 

……………………………………………………… 

SVAR SENAST ……. / TACK PÅ FÖRHAND Angela&Carin 

 

  

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan 

Kristianstad skriver studenterna ett självständigt arbete under sin sista 

termin. I detta arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att engagera studenterna 

under utbildningens gång. Till studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och observationer. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt 

EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de 

uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel 

rättade. Det självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. När 

detta har blivit godkänt publiceras det i databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/ 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://www.hkr.se/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Bilaga 2- Google formulär samtyckesblankett elev, vårdnadshavare 
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Bilaga 3- enkät skolår 4 
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Bilaga 4- enkät skolår 8 

 

 



 

59 

 

 

 



 

60 
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Bilaga 5- missivbrev lärare 

                 

     Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

Hej! 

Vi heter Angela Andersson och Carin 

ström, och studerar sista terminen på 

speciallärarprogrammet med inriktning 

matematikutveckling. Vi ska nu skriva vårt 

examensarbete inom området matematik 

med syftet att studera elevernas motivation 

i ämnet. 

För att få fram ett forskningsunderlag till 

vår studie är vi intresserade av att 

genomföra enkätundersökningar i årskurs 4 och 8 samt utifrån dessa resultat genomföra 

gruppintervjuer om ca 4-6 elever. Vi beräknar att enkätundersökningarna kommer ta ca 

15 minuter per klass och att de enskilda intervjuerna varar cirka 15-20 minuter. Till 

intervjuerna skulle vi vilja välja ut några elever i samråd med ansvariga pedagoger. För 

att komplettera elevresultaten skulle vi också gärna vilja genomföra gruppintervjuer av 

matematiklärare som undervisar i årskurs fyra och åtta. Dessa intervjuer beräknas ta ca 

30 minuter. 

Vid studien är vi intresserade av att undersöka elevernas attityd och motivation kopplat 

till matematikämnet och undervisningen. Eleverna kommer att få svara på frågor om hur 

de upplever att arbeta med matematik och deras attityder till ämnet. I studien kommer vi 

att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi kommer vid 

undersökningstillfällena informera om att deltagandet ät helt frivilligt och all information 

kommer att avidentifieras när resultatet presenteras i vårt examensarbete. Intervjuerna 

kommer att ljudinspelas för att senare transkriberas. Ljudfilerna kommer att förstöras då 

examensarbetet blivit klart. Här kan ni få mer information kring de forskningsetiska 

principerna: 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

Vid frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss för vidare information.  

Angela Andersson                                                         Carin Ström 

……………………………                                           …………………………….. 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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 Kontaktuppgifter:  

Angela Andersson: 

Telefonnummer: _____________ E-mailadress:________________  

Carin Ström:  

Telefonnummer: ______________E-mailadress:________________  

 Ansvarig lärare/handledare: Lotta Leden 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: www.hkr.se 044-2503000 
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Bilaga 6 

Intervjufrågor till lärare om motivation och matematik  

● Hur länge har du arbetat som lärare? Vilka stadier  

● Hur tycker du det är att undervisa i matematik?  

● Måste man ha motivation för att lyckas i matematik eller funkar det 

ändå? 

● Hur blir man motiverad? Kan alla bli motiverade? Är det något man 

kan träna upp? Kan man tappa motivationen, isf varför? 

● Går det att få alla elever motiverade och intresserade av matematik?  

● Ser du någon skillnad i elevernas motivation i de olika årskurserna? 

Varför? Gäller det alla ämnen eller enbart matten? 

● Beskriv en bra mattelektion? 

● Beskriv en dålig mattelektion? 

● Om du hade helt fria händer, hur skulle mattelektionerna se ut för att 

elevernas motivation skulle bibehållas? Vilka hinder upplever du? 

 

Intervjufrågor elever om motivation och matematik 

● Måste man ha motivation för att lyckas i matematik eller funkar det 

ändå? 

● Hur blir man motiverad? Kan alla bli motiverade? Är det något man 

kan träna upp? Kan man tappa motivationen, isf varför? 

● Beskriv en bra mattelektion? 

● Beskriv en dålig mattelektion? 

● Om du fick bestämma, hur skulle mattelektionerna se ut då? 

● Är matte lika roligt/intressant nu som när du var mindre? Motivera. 


