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Sammanfattning 
En av vinsterna med intensivundervisning i matematik är ökad motivation till lärande, vilket tidigare 
forskningsprojekt både internationellt och nationellt påvisar. Syftet är att öka kunskapen om och i så fall på 
vilka sätt intensivundervisning i matematik (IUM) påverkar elevers motivation.  Fyra kvalitativa intervjuer 
med fenomenologisk ansats genomfördes med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik 
som haft intensivundervisning i matematik. Deras upplevda livsvärldar analyseras därefter utifrån 
medbestämmandeteorins motivationsnivåer amotivation, yttre motivation och inre motivation. Studien 
uppvisar att IUM stärker motivationen främst hos elever med introjicerade skäl, eller högre, till att lära sig 
matematik. Analysen visade att IUM stimulerar både inre och yttre motivation hos eleverna. Studien visar 
även på att lärares och föräldrars insatser under IUM har stor inverkan på elevens motivationsnivå.  
 

Nyckelord: medbestämmande teorin, fenomenologi, elever i matematiksvårigheter 
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Inledning 
”Jag kan jobba lite, även om jag inte ville, för mitt eget bästa.” På andra sidan bordet sitter 

Sam och småler. Han berättar om sina erfarenheter kring motivation till lärande i matematik. 

Sam går i årskurs 6. För tre år sedan hade han intensivundervisning i matematik. I min 

yrkesutövning som lärare har jag upplevt att elevernas motivation till lärandet påverkar 

elevernas prestationer. Jag har länge ställt mig frågan vad eleverna behöver för att bli 

motiverade inifrån till ett lärande i matematik. Jag blir nyfiken och vill veta mer hur han 

tänker.  

 

En speciallärare i matematik har till uppgift att tillgodose elever i behov av särskilda 

utbildningsinsatser (SFS, 2010:800). Genom att i detta uppdrag skapa goda miljöer som 

gynnar lärande kan svårigheter i skolan förebyggas. En annan del av uppdraget kan bestå i att 

öka kunskapen och höja prestationen hos elever i svårigheter genom att tidigt genomföra 

behovsprövade insatser (Skolverket, 2014).  

 

Ett känt sätt att öka kunskaper och prestationer är att med undervisningen öka elevernas 

motivation (Skolverket, 2004). Intensivundervisning i matematik är en modell som i flertalet 

studier visat sig ge elever i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik högre 

motivation till att lära sig matematik (DCSF, 2008; Lundqvist, Nilsson, Schentz & Sterner, 

2011; Jeppson, Kiiskinen & Käck, 2013; Stödteamet, 2015; Björkhem, 2016; Sjöberg, 

Albertsson & Lindholm, 2016).  

 

I dessa studier saknas däremot en analys av elevernas upplevda motivation till lärande. En 

sådan analys kan vara behjälpligt eftersom lärare har möjlighet att påverka elevers upplevda 

motivation (Deci & Ryan, 2008). Detta bekräftas av Skolverket (2004), Skolutveckling 

(2016), Wery och Thomson (2013) samt Säljö (2013). Av denna anledning kommer studien 

att inrikta sig mot elevers upplevelse av motivation i samband med intensivundervisning i 

matematik. En sådan undersökning kan bidra med kunskap om och i så fall på vilka sätt 

insatsen inverkar på elevers upplevda motivation till lärande.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att öka kunskapen om och i så fall på vilka sätt intensivundervisning i 

matematik påverkar elevers motivation. Studiens empiri består av erfarenheterna hos fyra 

elever i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik. 

Frågeställningar: 

- Hur beskriver eleverna sin motivation till att medverka i intensivundervisning? 

- Hur upplever eleverna sin motivation till matematik under 

intensivundervisningen?  

- Hur upplever eleverna sin motivation till matematik idag? 

 

Begrepp som används i studien: 

Intensivundervisning i matematik 

Intensivundervisning i matematik åsyftar i denna studie en insats där eleven erhåller en till en 

undervisning med en behörig lärare. Målet med insatsen är att stödja elever i 

matematiksvårigheter att utvecklas i ämnet. Detta kan ske efter skoltid och under begränsad 

tid. I denna studie kommer intensivundervisning i matematik i fortsättningen förkortas till 

IUM.  

  

Elever i särskilda utbildningsbehov i matematik 

Elever i särskilda utbildningsbehov kommer fortsättningsvis i denna studie att förkortas till 

SUM-elever. Begreppet SUM står för elever i Särskilda utbildningsbehov i matematik. 

Definitionen av begreppet SUM innebär de elever som inte uppnår läroplanens uppsatta mål i 

ämnet matematik (Magne, 1998).   

Bakgrund	och	tidigare	forskning	
I detta avsnitt presenteras styrande lagar och styrdokument som berör studiens område samt 

relevant forskning och litteratur. För att få en fördjupad kunskap kring den metod som studien 

syftar till att undersöka avhandlar avsnittets första del IUM i ett internationellt och nationellt 

perspektiv, med särskild fokus på den modell av IUM som informanterna i studien erfarit. 

Därefter redogörs det styrdokument och den tidigare forskning som rör motivation och dess 

relation till lärande, generellt gällande SUM-elever samt vilken inverkan lärare och föräldrar 

har gällande motivation till lärande. Denna studie syftar till öka kunskapen om IUM påverkar 

elevers motivation till lärande i matematik och i så fall på vilka sätt.  
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Intensivundervisning i matematik 

Nedan presenteras internationella och nationella IUM projekt, med en fördjupad beskrivning 

av den IUM modell informanterna i studien genomgått. 

 

Internationella projekt 

I Storbritannien genomfördes en nationell satsning år 2009 i en till en undervisning i 

matematik på utbildningsdepartementet begäran (Department of education, 2009). 

Bakgrunden till satsningen var att skapa förutsättningar för alla elever, oavsett social 

bakgrund, att öka sina kunskaper. De nuvarande insatserna räckte inte till för alla elever, 

eftersom vissa elevers behov inte kunde tillgodoses i klassrumsmiljön eller genom att 

arrangera mindre grupper. I sådana situationer kan enskild undervisning vara fördelaktig. För 

att stödja denna en till en undervisning publicerade Department of education en guide för hur 

modellen användes. Syftet med guiden var att stödja skolorna i deras uppdrag att planera och 

tillhandahålla en-till-en undervisning som var strukturerad på ett likvärdigt sätt över hela 

landet. Arbetsgången ser ut som följande: Klassläraren föreslår elever till en-till-en 

undervisningen till skolledaren, efter ett godkännande från elev och dennes vårdnadshavare 

har erhållits. Skolledaren utser därefter en kvalificerad lärare till att leda denna undervisning. 

Det är skolan tillsammans med den utsedde läraren som bestämmer var och när dessa träffar 

ska ske. Varje elev tilldelas 10 timmar, varav 2 av dessa timmar är planeringstid för 

klasslärare och utsedd lärare (ibid). Resultaten av satsningen visade att denna 

undervisningsform ökade elevernas motivation och självförtroende i matematik (DCSF, 

2008).  

 

Nationella projekt  
I Sverige har Skövde, Gävle, Karlskrona och Umeå kommun genomfört intensivundervisning 

i matematik. Samtliga projekt hade till syfte att öka den matematiska kunskapen hos elever 

som är i matematiska svårigheter. Skillnaden mellan projekten var insatsens längd, där den 

varierar mellan 6-10 veckor. I övrigt liknar IUM insatsernas arbetsgång varandra. 

Undervisningen baseras på att eleven har en-till-en-undervisning med en kvalificerad 

matematiklärare (Lundqvist, Nilsson, Schentz & Sterner, 2011). Oavsett hur lång tid insatsen 

pågick innebar det att man hade fyra undervisningstillfällen varje vecka, där varje tillfälle är 

ca 30 minuter långt. Dessa tillfällen är ett komplement till den vanliga 
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matematikundervisningen som eleven också deltar i. Intensivundervisningen utgår från 

elevens kunskaper och färdigheter samt baseras på tidigare forskning och beprövad 

erfarenhet. Genom att utgå från dessa grunder i IUM, följer insatsen det Skollagen (SFS 

800:100) fastlägger. Intensivundervisning är ett erbjudande från skolan som elev och föräldrar 

accepterar eller nekar till (Lundqvist et al., 2011). Inom IUM är elevens och 

vårdnadshavarnas arbetsinsats och engagemang central. Under intensivundervisningsperioden 

tar vårdnadshavarna ansvar för att deras barn är utvilade och ätit frukost varje morgon. 

Dessutom tar vårdnadshavarna ansvar för att färdighetsträna med sitt barn i tio minuter fyra 

dagar i veckan, med de uppgifter skolan skickar hem (ibid). 

  

En faktor som visade sig vara helt avgörande för resultatet av utvecklingsarbetet i Skövde 

kommun var elevens egen motivation och arbetsinsats. Något som i sin tur påverkade 

elevernas motivation visade sig vara föräldrarnas positiva inställning till matematik 

(Lundqvist et al., 2011). Även projektet i Gävle kommun visade att denna arbetsmetod ökade 

elevernas motivation till att lära sig matematik. I gävleprojektet var det i tillägg tydligt att 

även lärarens engagemang var av stor betydelse i form av den tid läraren har lagt ned på att 

utveckla en god relation till eleven, vilket ökade elevens delaktighet i sitt eget lärande 

(Jeppson, Kiiskinen & Käck, 2013). 

 

I Karlskrona visade projektets resultat att många av de elever som deltog i 

intensivundervisningen fick en mer positiv syn till matematik, utvecklade ett större 

självförtroende och upplevde en glädje över att arbeta med matematik (Stödteamet, 2015). 

Två år efter utvecklingsprojektet genomförde Björkhem (2016) en studie av projektet i 

Karlskrona kommun. I utvärderingen framgår att de elever som haft IUM var fortfarande 

positiva till att lära matematik. I Umeå kommun har metoden bidragit till en mer positiv 

inställning till matematik hos de deltagande eleverna (Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 

2016). 

Motivation till lärande 

I en stor studie som genomfördes av Hattie (2008) sammanställdes effekter som inverkade på 

elevers lärande. Motivation visade sig var en faktor som var av stor betydelse för elevers 

lärande. Anledningen till detta var att elever med hög inre motivation tenderade att lägga ner 

mer tid i lärande. Den ökade lärandetiden bidrog till att deras kunskaper blir högre (ibid).  
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SUM-eleven 

Motivation till lärande är framför allt viktigt för elever i svårigheter, eftersom dessa elever har 

lättast att förlora sin motivation till lärande. Vilket i sin tur kan bidra till en upptrappning av 

deras svårigheter (Jenner, 2004; Runström-Nilsson, 2015). Genom att anpassa undervisningen 

till elevers behov kan motivationen hos den enskilde eleven stimuleras (Nilholm, 2012). Vad 

gäller SUM-elever visar forskningen att den anpassade undervisningen bör vara konkret, 

intensiv och strukturerad (Butterworth & Yeo, 2010).  

 

Elevens motivation till att utföra en matematikuppgift påverkar indirekt dennes insatser, vilket 

Berger och Karabenicks (2011) forskning påvisar. Detta då elever med motivation till lärande 

i matematik lägger mer tid på uppgifterna. På samma framgår det i Sjöbergs (2006) forskning 

att elever som är i matematiksvårigheter tenderar att bidra med låg arbetsinsats under 

lektionstid. En möjlig väg för att komma till rätta med detta kan vara en till en undervisning, 

eftersom metoden bidrar till att möjliggöra en effektiv lärandesituation för elever i 

matematiksvårigheter (Lundberg & Sterner, 2009). Denna undervisningsform visas i England 

ge goda resultat till att öka elevernas motivation till matematikinlärningen (DCSF, 2008).  

 

Motivation är en komplicerad inre process hos individer som både innefattar känslor, 

kognition och beteende (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Forskningen indikerar att just den 

matematiska inlärningen påverkas mycket av känslor. Matematikämnet kan skapa ångest och 

negativa känslor hos elever (Landerl, Bevan & Butterworth, 2004). Matematikångest återfinns 

i synnerhet hos SUM- elever (Butterworth & Yeo, 2010). Denna negativa sinnesstämning, 

kombinerat med en upplevd avsaknad av motivation till lärande, förhindar att en effektiv 

inlärningsprocess kan påbörjas (Goetz, Frenzel, Pekrun & Hall, 2006). En elev med 

upprepade upplevda negativa erfarenheter och misslyckanden påverkar tydligt elevens syn på 

sin egen förmåga i ämnet (Säljö, 2013).  

 

 

Lärarens inverkan 
I detta avsnitt presenteras det styrdokumenten stipulerar inom lärares möjlighet till att 

stimulera elever till ökad motivation till lärande. Forskningen har visat att lärarens 

motivationshöjande arbete främst sker inom två områden, utformningen av undervisningen 

och uppgifterna samt lärarens möjlighet till att ge respons, engagemang och visa omtanke.  
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Undervisningens-	och	uppgifternas	utformning	

Genom att läraren använder varierade undervisningsformer ökar motivationen hos eleverna 

till lärande. Detta är absolut nödvändigt eftersom elever lär sig på olika sätt.  Läraren inverkar 

även positivt till elevernas motivation genom att bistå med uppgifter som upplevs personligt 

engagerande och är verklighetsanknutna (Skolverket, 2004). Elevernas motivation stimuleras 

även av att läraren anpassar arbetsuppgifterna som eleven utför till elevens kunskapsmässiga 

nivå (Wery & Thomson, 2013; Säljö, 2013). Ett annat tillvägagångsätt som ökar motivationen 

till lärande är att läraren ger eleverna tydliga skäl till att utföra uppgifter som de finner 

ointressanta. På så vis hjälper läraren eleven att upptäcka värdet med att arbeta med uppgiften 

och ger eleven en chans till att omvandla skälen till sitt eget (Ryan & Deci, 2009).  

Respons,	engagemang	och	omtanke	

Lärare som tror på elevernas förmåga, har positiva förväntningar och uppmuntrar eleverna  

stimulerar eleverna till ökad motivation till lärande (Ryan & Deci, 2009; Wery & Thomson, 

2013). En grundförutsättning i sammanhanget är att läraren är öppen och lyhörd (Jenner, 

2004). Det är även betydelsefullt att läraren har en god relation till eleven (Skaalvik & 

Skaalvik, 2016).  

 

Föräldrarnas inverkan 

Nedan presenteras faktorer som forskningen påvisar angående föräldrars möjligheter till att 

influera på sina barns motivation till lärande. Avsnittet presenterar den tidigare forskningen 

inom området och inte elevers åsikter.  

 

Föräldrar inverkar på sina barns motivation framförallt genom föräldrars inställning till ämnet 

(Ryan & Deci, 2009; Wery & Thomson, 2013). Likaså påverkas barnens motivation av 

föräldrars engagemang och deras tro på sina barns lärande samt ett generellt stödjande av 

barnens initiativrikedom och problemlösningsförmåga (Grolnick, Friendly & Bellas, 2009). 

När barnen upplever kontroll och kompetens medverkar det till en ökad motivation hos 

barnen och de blir mer positiva till fortsatta studier (ibid).  
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Teoretiska utgångspunkter  
Denna studie fokuserar på elevers erfarenheter kring motivation i samband med IUM. Det 

fenomen som denna studie avser att studera är motivation. För att ta del av elevernas 

erfarenheter kring fenomenet används i datainsamlingen en fenomenologisk ansats. Det har 

utvecklats flera teorier kring motivation för skolarbetet (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Samtliga 

teorier har sin utgångspunkt i att förstå och förklarara elevernas beteende. Vid analysen av 

resultaten i denna studie används medbestämmarteorin. Detta för att kunna identifiera 

elevernas motivationsnivåer före, under och efter IUM.  

Fenomenologi  

Fenomomenologisk forskning fokuserar på människors upplevelser kring ett fenomen 

(Denscombe, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014). Detta gör forskaren genom att ta del av deras 

erfarenheter, upplevelser, attityder och känslor. I fenomenologin står individen, subjektet, 

således i centrum.  Teorin betonar vikten av de grundläggande villkoren i den sociala världen 

och intresserar sig för hur det sociala livet är uppbyggt runt individer. Teorin visar ett särskilt 

intresse för vardagsvärlden, livsvärlden, som bygger på människors upplevelser och 

erfarenhet av vardagliga ting (ibid). Fenomenologin är således en medvetandeteori där 

subjektet både är skapande och mottagande av fenomenet (Bjurwill, 1995). Fenomenet som 

ska studeras i denna studie är motivation och studien fokuserar på elevens vardagsvärld 

rörande detta fenomen.  Teorin utgår ifrån att de personliga erfarenheter och tolkningar som 

människor gör inte är unika utan delas av andra som lever i liknande miljöer (Denscombe, 

2016). Den sociala världen är därmed socialt skapad vilket möjliggör att grupper av 

människor kan se på fenomen på olika sätt, så kallade multipla verkligheter. Vilket öppnar för 

möjligheten att det finns fler en bara en sann förklaring kring ett fenomen. Vad gäller 

tidsuppfattningen inom fenomenologi måste denna ses i ett helhetsperspektiv (Bjurwill, 

1995). Där nutid, dåtid och framtid är sammankopplade och påverkar varandra. Den 

upplevelse man som individ har i nutid påverkas av det som varit och det som kommer. Detta 

fenomenologiska helhetsperspektiv går att återfinna genom hela studiens upplägg, från 

utformningen av frågeställningarna till intervjuguiden och studiens analysdel. Detta då de är 

kopplade till tidsperspektivet innan, under och efter IUM.   

 

Fenomenologin strävar mot att beskriva dessa förstahandsupplevelser så nära originalet som 

möjligt (Denscombe, 2016). Den ska vara detaljrik och uppvisa den komplexitet som livet 

innefattar. Ur ett fenomenologiskt synsätt är det av stor vikt att forskaren är medveten att även 
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forskaren själv är del av den sociala verklighet som denne undersöker. Det är även här den 

stora utmaningen uppstår för forskaren. Denne måste distansera sig från sina egna 

uppfattningar, inta opartiskt syn och utveckla en förmåga att se genom andras ögon 

(Denscombe, 2016, s.145). Detta kan forskaren uppnå genom att forskaren först blir medveten 

och är tydlig med att beskriva hur denne ser på världen. Detta kan underlätta för forskaren att, 

sedan under datainsamlingen, tillfälligt stänga av sina uppfattningar (ibid).   

Medbestämmandeteorin  

Medbestämmandeteorin grundades av Edward L. Deci och Richard M Ryan (Deci & Ryan, 

2008). Enligt denna teori har människor tre psykologiska behov som är medfödda (Ryan & 

Deci, 2009). Dessa tre behov är att få uppleva en känsla av kompetens, kontroll över sitt liv 

(även kallat autonomi) samt social tillhörighet. I syfte att uppnå dessa behov blir individen 

motiverade till att göra saker.  

 
Medbestämmandeteorin delar upp motivation i tre delar, amotivation, yttre motivation och 

inre motivation, se figur 1 nedan. Det är främst dessa tre delar i medbestämmandeteorin och 

deras innebörd som denna studie kommer att fokusera på.  

 
Figur 1. Taxonomin visar förhållandet mellan de tre varianterna av motivation samt de olika regleringstyperna. 

Pilen till höger illustrerar att ju högre upp en elev befinner sig i figuren desto större mängd ökad autonomi 

upplever eleven. Figuren är efter Deci och Ryan (2008). 
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Medbestämmandeteorin skiljer på kontrollerad och autonom motivation. Pilen till höger i 

figur 1 illustrerar detta. Ju högre upp eleven befinner sig i motivationsnivåerna ju högre 

upplevd autonomi har eleven. 

 

De två första regleringsstegen i yttre motivation, extern och introjicerad, benämns som 

kontrollerad motivation (Deci & Ryan, 2008). Individen är då helt eller delvis beroende av 

extern påtryckning för att utföra en uppgift. Individer som har denna form av motivation 

upplever en extern press till att känna, tänka och uppträda på ett visst sätt. Autonomisk 

motivation drivs individen av en upplevd egen vilja till att utföra uppgiften. Dit räknas de två 

sista regleringsstegen i yttre motivation samt inre motivation. Gemensamt för kontrollerad 

och autonom motivation är att båda driver och styr beteendet hos individen. Detta gäller dock 

inte för amotivation, där eleven inte finner någon som helst motivation till att utföra 

uppgiften. Eleven värderar därmed uppgiftens resultat, i exempelvis ökad kunskap inom 

uppgiftens område, som helt ointressant (ibid).  

 

Yttre motivationen graderas i fyra regleringssteg (Ryan & Deci, 2009), se figur 1 ovan.  

1) Extern reglering; Eleven har då en total avsaknad av en inre drivkraft. De påverkas utifrån 

till att utföra skoluppgiften av exempelvis lärare eller föräldrar. Många gånger för att uppnå 

en belöning eller undvika straff. 

2) Introjicerad reglering; Eleven har då till viss del förstått anledningen till att utföra 

uppgiften. Eleven utför uppgifterna för att undvika ångest, skuld eller skam för att misslyckas. 

Individen drivs av belöning i form av stolthet och personliga framgångar. Uppgiftens resultat 

påverkar i allra högsta grad individens självkänsla och leder till en stressad sinnesstämning.  

3) Identifierad reglering; Det innebär att eleven själv har upptäckt värdet med att utföra 

uppgiften. Eleven upplever en viss egen drivkraft till att utföra uppgiften och har till viss del 

accepterat läraren eller förälderns anledning till att utföra uppgiften som sin egen.  

4) Integrerad reglering; Elever utför uppgifterna för de uppfattar värdet, eller att uppgiften 

uppfattas som personligt relevanta och viktiga för att uppnå självuppsatta/personliga mål.  

Däremot upplever individen inget engagemang eller intresse i att utföra uppgiften. 

 

Den högsta nivån av motivation är inre motivation, där glädje, eget intresse och 

tillfredsställelse ligger till grund för elevens lärande (Ryan & Deci, 2009). Denna form av 

motivation är den som ger den bästa lärprocessen. Inre motivation beror inte bara på en 
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individs personliga drivkraft, utan står även i nära relation till hur den sociala miljön runt 

omkring individen agerar. I den sociala miljön ingår lärare, klasskamrater och 

vårdnadshavarna. Exempelvis minskar den inre motivationen hos elever när lärare är för 

kontrollerande. Elevens självkänsla och upplevda kompetens sjunker i sådana 

klassrumsmiljöer. På samma sätt ökar den inre motivationen hos eleven om läraren i sin 

undervisning ger elever möjlighet till att påverka sitt lärande. Eleven känner sig mer 

kompetenta och mår bättre vilket höjer deras inre motivation.  

Metod 
I detta avsnitt redovisas studiens metodval, undersökningsmetoder, urval, genomförande, 

analysmetod, etiska övervägande samt validitet och tillförlitlighet. 

Metodval 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om och i så fall på vilka sätt 

intensivundervisning i matematik stärker SUM-elevers motivation till lärande i ämnet. 

Tyngdpunkten ligger på elevens upplevda motivation. Motivation hos en elev är en 

komplicerad inre process (Skaalvik & Skaalvik, 2016). För att ta del av elevernas upplevelser 

utgår denna studie från en kvalitativ forskningsmetod med en fenomenologisk ansats. 

Metoden möjliggör ett djup i empirin, där fokus ligger på individers upplevelser och 

beskrivningar om deras sociala värld (Bryman, 2011). Något som den kvantitativa 

forskningsstrategin inte kan bidra med i samma omfattning, eftersom fokus då ligger mer på 

analysobjektet.  

Undersökningsmetod 

Studien bygger på fyra kvalitativa livsvärldsintervjuer. Denna intervjuform baseras på 

fenomenologi (Kvale & Brinkmann, 2014). Där forskaren strävar mot till att förstå ett 

fenomen ur informantens synvinkel. Den fenomenologiska ansatsen är till stöd både under 

utformningen av intervjuguiden, i mötet med informanterna och vid resultatredovisningen. 

 

Intervjufrågorna var semi-strukturerade. Detta ger en viss struktur till intervjun, samtidigt som 

det möjliggör följdfrågor (Bryman, 2011). Intervjufrågorna är indelade i tre faser motivation 

innan IUM, motivation under IUM och motivation efter IUM. Dessa faser återkommer även i 

studiens tre första frågeställningarna.  Detta för att senare i analysen kunna fastställa olika 

motivationsnivåer till lärande i matematik och relatera det till IUMs genomförande. 
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Intervjufrågornas tre faser syftar till att få ett fenomenologiskt helheltsperspektiv i elevernas 

beskrivningar kring motivation i samband med IUM. Vilket är en utgångspunkt i denna 

studie.  

 

Intervjufrågornas språk anpassas efter elevernas ålder, vilket Barnombudsmannens (2004) 

betonar vikten av. Syftet med detta är att skapa förutsättningar som ska underlätta för eleverna 

till att ge en rik berättelse, som är så nära deras sanna upplevelse som möjligt. Intervju som 

metod möjliggör en djupare kunskapsinhämtning (Denscombe, 2016). Intervjumetoden valdes 

i denna studie eftersom det är i informanternas berättelser som fenomenet kan synliggöras, 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

Urval 

Informanterna i denna studie består av SUM-elever som haft IUM. Deras upplevelser och 

erfarenheter kring IUM är en förutsättning för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Detta benämner Denscombe (2016) som ett subjektivt urval.  Studiens empiri 

kommer från en annan kommun än den jag är verksam i. Detta eftersom denna typ av insats är 

ovanlig i min hemkommun. Genom rekommendationer, via min utbildning, kontaktas en 

erfaren IUM-lärare. Urvalsprocessen av informatorer utfördes sedermera av IUM-läraren. 

Denne valde informanter utifrån två grundval. För det första valdes informanter med varierade 

attityder till lärande i matematik. Vilket eventuellt kan bidra till en vidare insikt kring IUM 

som motivationshöjande insats. Det andra valet baseras på elever som kunde uttrycka sig. 

Möjligen kan detta grundval bidra till mer uttömmande svar från informanterna. Samtliga 

informanter har haft IUM under årskurs 3 med den kontaktade läraren. Vid intervjuns 

tidpunkt går tre av eleverna i årskurs 4, två elever i årskurs 6 samt en elev i årskurs 7. Eleven i 

årskurs 7 samt en elev i årskurs 4 avböjde att medverka i studien. Informanterna går vid denna 

tidpunkt på tre olika skolor. I denna studie kallas informanterna Sam, Moa, Fia och Lea. 

Dessa är fingerade namn i syfte att skydda elevernas identitet i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2002) rekommendationer. Sam och Fia går i samma skola, men inte i samma årskurs.  Sam 

och Moa går vid intervjuns tidpunkt i årskurs 6. Fia och Lea gick i årskurs 4.  

Genomförandet 

Vårdnadshavarnas telefonnummer återfinns på listan av informanter som IUM-läraren 

delgivit. Telefonkontakt upprättas med samtliga vårdnadshavare där studiens syfte beskrev, de 

forskningsetiska överväganden och min önskan att få intervjua deras barn. Under samtalet bad 

jag föräldrarna att fråga sina barn om de ville delta i intervjun. Barnet svar skulle bifogas i 
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svarsmailet. Föräldrarnas mailadress erhölls under samtalet. Ett hembrev mailades, se bilaga 

1, till de tilltänkta informatorernas vårdnadshavare. I brevet ombads de att höra av sig innan 

utsatt datum huruvida de väljer att delta eller ej. I dessa svarsmail framgår att de fyra 

återstående eleverna vill delta i intervjun och deras vårdnadshavare godkänner medverkan. 

Informanternas vårdnadshavare informerar mig, i svarsmailet, deras barns skola, klasslärare 

samt dennes kontaktuppgifter. Därefter kontaktas respektive klasslärare för att boka tid och 

lokal för intervjun. När datum och tid mottagits av elevernas respektive klasslärare informeras 

detta till eleven och dennes vårdnadshavare via mail samt sms. Detta för att erhålla en 

försäkra om att tidpunkten passar elevens livssituation, enligt Barnombudsmannen (2004) 

rekommendationer.  

 

Intervjuerna utförs på informanternas skola, då detta är bekanta miljöer för eleven. 

Klasslärarna bokar i samtliga fall grupprum som ligger i anslutning till klassrummen. 

Intervjuerna pågår i tre av fallen i 25 minuter, Moas varade i 40 minuter. Samtliga intervjuer 

spelas in. Innan varje intervju startade tillfrågades eleverna om de ville medverka i intervjun. 

Samtliga informanter godkände en medverkan innan intervjun startade. Det framgick att 

medverkan är frivillig och att de när som helst avbryta intervjun. Informanterna informerades 

att intervjun kommer att spelas in och att samtalet kommer att raderas så fort rapporten blivit 

godkänd. Det framgår även att fingerade namn i rapporten användes samt att det är 

informanten själv som bestämmer vad denne vill berätta.  I syfte att skapa en tryggare 

situation för eleven planeras strukturen kring samtalet i förväg, se bilaga 2, i enlighet med 

Barnombudsmannen (2004). 

  

Jag träffar eleverna utanför deras klassrum. Informanternas åsikter och beskrivningar 

sammanfattas regelbundet under intervjun, enligt Kvale och Brinkmanns (2014) 

rekommendationer. Sammanfattningarna bestod, i möjligaste mån, av samma typer av uttryck 

som barnet själv använder. Detta för att undvika risken att sammanfattningen blev felaktig 

samt ord läggs i barnets mun som inte är barnets egna (Skolinspektionen, 2009).  Under 

intervjuerna observerades informanternas mimik, kroppspråk och tonfall. Detta för att fånga 

upp underförstådda budskap som informanten ger. Därefter beskrivs för informanten min 

tolkning av det som observerats. På så vis får informanten möjlighet att bekräfta eller ändra 

mina tolkningar. Efter varje intervju skrivs minnesanteckningar i ett block kring intryck och 

elevernas beteende under samtalet. Förutom intervjuguiden används ett motivationsschema, se 

figur 2 sida 15, liggandes på bordet under samtliga intervjuer. Motivationsschemat består av 



13 
 

nyckelord som baseras på studiens teoretiska utgångspunkter medbestämmandeteorin. Detta 

för att säkerställa att följdfrågor kring motivation i elevernas berättelser ställdes.  

 

I en kvalitativ intervjusituation är det viktigt att forskaren skapar en god relation med 

informanten då kunskapen skapas genom denna interaktion (Kvale & Brinkmann, 2014). Med 

detta som utgångspunkt erhåller informanterna i början av intervjun en beskrivning kring 

deras unika kunskap i ämnet, en erfarenhet som eftersöktes i studien, se bilaga 2. 

 

Moa uttryckte efter intervjun sin tacksamhet att hon fått samtala i detta ämne. Hon upplevde 

att hon fått nya insikter om sin nuvarande situation i matematik och upptäckt ett mönster i sin 

inlärningssituation. Detta är inget ovanligt, påpekar Kvale och Brinkmann (2014). När en 

person får berätta om sina upplevelser på djupet kan ny förståelse om sin livssituation 

uppkomma. Att intervjuaren skapar en god relation med informanten är även viktigt ur den 

maktsymmetrin som råder i kvalitativa samtalsintervjuer (Skolinspektionen, 2009). Detta är 

särskilt viktigt när det gäller barnintervjuer. Barnen hamnar genast i underläge eftersom 

forskaren är vuxen och informanten är barn (ibid). Under intervjun fokuserades därför mycket 

på att hålla en god relation till informanten samt vara lyhörd och fördomsfri i bemötandet med 

dem.   

Analysmetod 

Intervjuerna spelas in och säkerhetskopierades. Detta för att säkerställa att originalen inte ska 

skadas eller ändras, vilket Denscombe (2016) föreskriver. Efter studien är godkänd kommer 

dessa filer att raderas. Intervjuerna transkriberades. Textmassan sorteras in efter 

intervjuguidens tre rubriker motivation före IUM, motivation under IUM och motivation efter 

IUM.  

 

Medbestämmandeteorin beskriver olika nivåer av motivation (Ryan & Deci, 2009). Varje nivå 

har där specifika kännetecken. För att underlätta identifieringen av elevernas 

motivationsnivåer före, under och efter IUM under analysen, skapar jag ett 

motivationsschema, se figur 2.  Den utgår från min illustration av medbestämmarteorins 

nivåer, se figur 1, som baseras på Ryan och Deci (2009) beskrivningar.  
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Inre motivation   
Upplever glädje, drivs av 
eget intresse och 
tillfredsställelse  

Yttre motivation Integrerad 
reglering 

Upplever ingen glädje/ 
intresse  

    Arbetar mot personligt 
uppsatta mål 

    Uppfattat värdet 

  Identifierad 
reglering 

Till viss grad accepterat 
extern argumentation som 
sina egna  

    Upplever en viss egen 
vilja  

    Individen upptäckt värdet 

  Introjicerad 
reglering 

Upplever stress 
Personliga framgångar 

    Undvika 
skuldkänslor/ångest 

    Viss grad av insikt av 
uppgiftens mening  

  Extern reglering Hot/belöning 
    Extern påtryckning 
    vill inte  

Amotivation   ser ingen mening med 
lärande 

 
Figur 2. Varje motivationsnivås nyckelfraser står till höger i schemat. Motivationsschemat är efter Ryan och 

Deci (2009) medbestämmandeteori. 

 

Motivationsnivåernas nyckelfraser förs in i motivationsschemats högra fält, figur 2 ovan. 

Varje motivationsnivå tilldelas därefter en särskild färg. Identifiering av nyckelfraser i 

elevernas beskrivningar påbörjas därefter. Dessa färgkodas utifrån den motivationsnivå 

nyckelfraserna tillhör. Utifrån denna färgkodning framträder ett mönster som analyseras 

utifrån analysfrågorna.  

 

Här nedan följer två exempel på hur medbestämmandeteorin används i analysen, baserat på 

nyckelfraserna. Båda informanternas beskrivningar är i exemplen fingerade. 

Exempel 1 

Informanten beskriver under intervjun att denne tycker ”det är roligt och är intresserad av 

matematik”. Nyckelfraserna ”roligt” och ”intresserad” färgmarkeras. Vilken färg beror på 
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vilken motivationsnivå nyckelfraserna tillhör, enligt Figur 2. I analysen skrivs då följande: 

Informanten beskriver att det är roligt och intressant med matematik. Detta indikerar på att 

informanten drivs av inre motivation då dennes skäl baseras på glädje och intresse till ämnet.  

Exempel 2 

Informanten beskriver under intervjun att dennes mamma sagt att det är viktigt att lära sig 

matematik. Informanten håller till viss del med sin mamma och det är för att inte göra henne 

ledsen som denne arbetar vidare. Nyckelfraserna ”mamma sagt”,” håller till viss del med” och 

”inte göra henne ledsen” färgmarkeras. Vilken färg beror på vilken motivationsnivå 

nyckelfraserna tillhör. I analysen skrivs då följande: Informanten beskriver att denne till viss 

del har förstått vikten av att lära sig matematik. Informanten lär sig ämnet för att tillfredsställa 

sin mamma och på så vis undvika skuldkänslor. Detta indikerar på att informanten drivs av 

introjicerade skäl till att lära sig, vilket är en lägre nivå inom yttre motivation.  

 

Detta förfarande benämner Denscombe (2016) som innehållsanalys. Den stora fördelen med 

denna analysmetod är att den möjliggör en kvantifiering av textinnehållet. Samtidigt ställs jag 

här inför dilemma. Innehållsanalysen gör, å ena sidan, det möjligt för andra forskare att 

upprepa analysen vilket ökar tillförlitligheten. Å andra sidan riskerar elevernas beskrivningar 

tas ur sitt sammanhang. Vilket kan leda till att den livsvärld som eleven beskrivit förvanskas. 

Enligt fenomenologin så är den sociala världen en komplex värld som sällan varken är svart 

eller vit (Denscombe, 2016). Detta dilemma har tagits i beaktande under analysprocessen och 

därför analyseras varje individs motivationsnivå. Verkligheten är däremot mer komplex, 

vilket kan innebära att en elev beskriver nyckelfraser som tillhör olika motivationsnivåer. 

 

Resultatet är indelat efter studiens tre första frågeställningar. Resultatet ligger sedan till grund 

vid analysen där motivationsnivåerna före, under samt efter IUM analyseras med hjälp av 

medbestämmandeteorin.  

 

Analysen består av fyra avsnitt. De tre första analysfrågorna analyserar resultatet från studiens 

tre frågeställningar, då motivationsnivåerna före, under samt efter IUM analyseras med hjälp 

av medbestämmandeteorin. Denna information analyseras sedan i analysens fjärde avsnitt, 

Där analyserades resultatet utifrån analysfrågan vilken typ av motivation IUM stimulerar.  De 

mönster som analysen uppvisade användes slutligen i diskussionen kring studiens syfte, vilket 

var att ”öka kunskapen om intensivundervisning i matematik stärker elever i 

matematisksvårigheters motivation till lärande i ämnet”.  
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Etiska ställningstaganden 

Genomförandet av denna studie har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer.  

Vetenskapsrådets (2002) informationskrav hörsammas då informanten i samband med 

intervjun muntligt informeras om deras uppgift i studien, att deltagandet är frivilligt och att de 

kan när som helst avbryta sin medverkan. Denna information har även delgetts informanternas 

föräldrar, via telefon samt informationsbrev. Vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav 

efterlevs då informanterna och dennes föräldrar tillfrågas om de vill delta i intervjun. Detta 

både genom det utskickade informationsbrevet samt muntligt innan starten av intervjun. 

Positivt svar har erhållits från samtliga deltagande informanter och deras föräldrar.  I det 

initierande telefonsamtalet och sedermera utskickade informationsbrevet se bilaga 1, 

informerades vårdnadshavare om att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav. Före intervjun ser jag till att detta 

även beskrivs för eleverna. För att informera de berörda om Vetenskapsrådets (2002) 

nyttjandekrav, informerades vårdandshavarna under telefonsamtalet samt i 

informationsbrevet, se bilaga 1, om att de insamlade uppgifterna enbart kommer att användas 

i forskningsändamål. Denna information beskriver jag även för informatorerna vid starten av 

intervjun. Samtliga vårdnadshavare blev erbjudna att erhålla en kopia av den färdiga studie 

och /eller en sammanställning av samtliga intervjuer. Detta är inget krav från Vetenskapsrådet 

(2002), utan en rekommendation. Ingen av vårdnadshavarna begärde detta.  

 

Efter varje intervju tackar jag eleverna för att deras deltagande. Jag skickar även tackmail till 

samtliga vårdnadshavare.  

Validitet, tillförlitlighet och generalisering 

För att öka valideringen i studien sammanfattar jag, under samtliga intervjuer, regelbundet 

mina tolkningar av informanternas upplevelser och erfarenheter. Syftet med detta var att ge 

dem möjlighet till att bekräfta eller ändra min tolkning av deras upplevelser. Efter varje 

sammanfattning ställdes en fråga om det var rätt uppfattat i syfte att ge dem utrymme till 

ändringar. Tystnaden fick arbeta efter varje sammanfattning och intervjufråga, för att ge 

informanterna utrymme till att tänka. Detta är en form av respondentvalidering där avsikten är 

att få bekräftat av informanten att den beskrivning forskaren förmedlar är riktig (Bryman, 

2011). 
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I syfte att öka pålitligheten i denna studie presenteras en noggrann redovisning av vilka 

metodval som använts under genomförandet och analysen. Genom att skapa möjligheter att 

granska forskningsprocessen så höjs även tillförlitligheten i studien (Denscombe, 2016). 

 
Vad gäller generalisering inom kvalitativa studier ska dessa kopplas till teori och inte mot 

urvalsbeståndet (Bryman, 2011). Kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som dras baserat på 

studiens erhållna data bedömer således studiens generaliserbarhet. Datat i denna studie bygger 

på fyra elevers upplevda livsvärld, i enlighet med den fenomenologiska ansatsen. Dessa 

upplevelser jämförs med medbestämmande teorin i syfte till att upptäcka underliggande 

fenomen som samtliga informantorer delar med varandra. Datat diskuteras därefter mot 

tidigare forskning. Detta för att kunna erhålla slutsatser av god kvalité, vilket bidrar till en 

högre generaliserbarhet på studien. 

Resultat  
Resultatet är indelat efter studiens tre första frågeställningar.  Resultatet ligger sedan till grund 

för analysen där motivationsnivåerna före, under samt efter IUM analyseras med hjälp av 

medbestämmandeteorin. Under varje område redogörs informanternas upplevelser vid den 

aktuella tidpunkten. Där ett särskilt fokus på deras beskrivningar kring motivationen i 

samband med IUM insatsen redovisas. Citat från informatorerna står inom citationstecken.  

På vilka sätt beskriver eleverna sin motivation till att medverka i intensivundervisning? 

Denna fråga vidgades under samtliga intervjuer och kom att handla mer om elevernas 

motivation till matematik innan starten av IUM än till sin medverkan i insatsen. 

 

Vid starten av intervjuerna beskrev samtliga informanter att de innan IUM upplevde 

matematik som roligt men lite svårt. Tre av informanterna uttryckte att matematiken var svår, 

men att de arbetade efter sin bästa förmåga. Lea och Moas anledning till att lära matematik 

var att de själva ville lära sig, som Lea uttrycker ”för jag ville det”. Fältanteckningarna visar 

att Lea, samtidigt som hon säger detta, bestämt nickar med huvudet samtidigt som hon ser 

mig rakt i ögonen. Samtidigt beskriver Moa att matematiklärarens bristande förklaringar drog 

ner glädjen kring lärandet. Fia jämförde sig mycket med sina klasskamraters arbetsinsatser. 

Hon nämner att hennes skäl till lärande baserades på en rädsla över att bli sist i 

arbetsuppgifterna. Denna rädsla var anledningen till en upplevd stress i klassrumsmiljön. ”Jag 

ville inte ligga sist, vara på samma ställe som de andra.” Fia beskriver att hennes föräldrar 
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aktivt hjälpte henne med matematikläxorna och samtalade mycket kring vikten av att kunna 

matematik. 

  

En av informanterna upplevde en stor ovilja till att lära matematik. Sam beskriver att under 

lektionstid ”då var jag som helt galen.  Jag flög ju runt och höll på och busade för mycket”. 

Sam uttrycker ett starkt ogillande om ämnet där allt som rörde matematik var tråkigt. 

Fältanteckningarna visar att denna åsikt förstärker han genom att kraftigt skaka på huvudet. 

Utebliven arbetsinsats resulterade i hemringning av läraren, berättar Sam. Detta hot utgjorde 

skälet till att uppgifterna genomfördes, ”för att jag måste”.  

Hur upplever eleverna sin motivation till matematik under intensivundervisningen? 

Alla informanter beskriver ett liknande förfarande i IUM insatsen. Till en början skulle 

informanternas och deras vårdnadshavare först godkänna ett deltagande av denna insats. 

Därefter deltog informanterna i IUM. De träffades 2-3 ggr i veckan under en okänd lång 

period. Dessa träffar var antingen före eller efter skoltid. De träffades i ett grupprum i skolans 

lokaler.  

 

Samtliga informanter var nöjda med innehållet i IUM då alla upplevde att deras kunskaper 

inom matematik höjdes. Det var IUM-läraren som beslutade innehållet under dessa IUM-

träffar beskriver samtliga informanter. IUM-lärarens variation på pedagogiska metoder 

uppskattades av alla informanter. Alla informanterna upplevde att deras kunskaper inom 

matematik ökade. Det var den främsta anledningen till att samtliga informanter beskriver en 

glädje över att delta i IUM. Denna kunskapsökning bidrog även till att tre av informanterna 

upplevde även en ökad glädje inför lärandet av matematik. Lea uttryckte ”Jag ville ju bli 

bättre på matte då. Jag tänker att det är viktigt”. Hon blev mer intresserad av matematik och 

berättade att matematik är viktigt när man ska handla. I syfte att erhålla olika 

lösningsstrategier började Moa nu att använda andra läranderesurser än sina ordinarie 

klasslärare, hennes klasskamrater. ”De var bra! Då kunde jag förstå eftersom dom förklarade 

lite olika.” Fia lade märke till att hon började komma ikapp hennes klasskamrater. Det 

berodde på, berättar Fia, hennes ökade kunskaper i matematik. ”Det kändes bra, för att jag 

kunde tänka på ett bra sätt för att få fram svaret.” 

 

En av informanterna beskrev att en intressekonflikt uppstod när väl insatsen skulle starta, 

vilket ändrade hans vilja till att delta. Tidpunkten för träffen sammanföll med 
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skridskoåkningen på fritids, en aktivitet som Sam ville delta i. Han beskriver att föräldrarna 

tvingade honom att medverka i IUM, trots att han inte ville. Till en början av insatsen 

beskriver Sam att ”Jag tyckte egentligen det var ganska roligt med matten men när jag skulle 

dit tyckte jag inte det var nice”. Efter han deltagit i IUM under en period ändrades hans 

inställning. Sam berättar att det var ”dåligt men ändå bra. Man hade ju något att längta efter… 

att åka skridskor efteråt”. Sam såg att hans kunskaper i matematik ökade. Det bidrog till att 

hans inställning till deltagandet i IUM ändrades. Sam uttrycker att han efter ett tag tänkte ”att 

det var bra att jag var hos han (IUM-läraren) och jobba”. Läraren är viktig beskriver Sam, när 

det gäller viljan till lärande. Sam nämner att IUM-läraren kände hans mamma privat, något 

som han upplevde som positivt. ”Då känns det ännu bättre för mig”. Han tar även upp  en-till-

en undervisningen och lärarens varierade undervisningsmetoder som positiva inslag i IUM.  

 

Två av informanterna berättade att det förekom inga speciella IUM-läxor att utföra hemma, 

utan de fick vanliga matteläxor. De andra informanterna berättade att de däremot fick 

hemläxa av IUM.  Sam och Lea gjorde läxan tillsammans med sina föräldrar. Lea berättade att 

de använde legobitar för att visualisera positionssystemet. Dessa användes som stöd till att 

räkna, något som Lea beskriver gjorde det lättare att förstå matematikuppgifterna. Däremot 

beskrev samtliga informanter hur föräldrarna hade hjälpt dem med matematikläxorna under 

denna period. Alla informanterna berättar att de slutförde insatsen.  

Hur upplever eleverna sin motivation till matematik idag? 

Tre av informanterna uttrycker en stark vilja till lärande i matematik. Den kunskapsökning 

som informanterna upplevde IUM bidragit till, ledde till att matematikuppgifterna upplevdes 

lättare att genomföra. Tack vare detta beskriver två av informanterna, Lea och Fia, nu att 

matematiken är roligare än förut. Lea beskriver att tack vare IUM har hon ”… lärt mig räkna 

mycket mer än vad jag kunde förut”. Hon nämner vikten av att kunna matematik när man 

exempelvis ska räkna ut olika uppgifter, exempelvis affären. Fia berättar att hon hinner med 

arbetsuppgifterna precis i samma takt som hennes övriga klasskamrater vilket ökar 

välbefinnandet, ”Nu ligger jag inte lika efter som jag gjorde förut”. Fia beskriver en ”städa 

rummet känsla” över lärandet i matematik. Målet med att genomföra en städning är för Fia att 

slippa ha det stökigt i rummet. Hon jämför därefter städa rummet med att göra 

matematikuppgifterna. Hon vet att hon måste genomföra arbetet eftersom det leder till ökade 

kunskaper i ämnet. ”Jag väljer matte för det är bra att veta matte”. 
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Tre av informanterna, betonar vikten av att kunna matematik inför framtida arbeten. Moa och 

Fia uttrycker att detta är något de själva är medvetna om. Särskilt Moa betonar vikten av 

detta. Hon oroas mycket över hur det ska gå för henne om hon inte klarar av skolans mål i 

matematik. Fältanteckningarna visar att Moa under denna replik rynkar pannan och har en 

bekymmersam min i ansiktet. Fia berättar att ”Nästan alla jobb innehåller ju matte. Så man 

måste ju tänka med matte”. Det har hon pratat mycket med hennes pappa om när hon var 

yngre och ”han vann ju faktiskt. Han hade ju rätt, han hade rätt hela tiden!” säger Fia och 

skrattar. Sam uttrycker även detta, men beskriver sig inte vara lika personligt angelägen. 

Skälen till att kunna matematik baseras enligt Sam på föräldrarnas åsikter. ”Min pappa tvingar 

mig till att kunna meter och sånt. Då är det ju bara att göra det, han är ju elektriker så han vill 

ju att jag ska kunna det”. Han ser inte någon större anledning med att lära sig matematik, 

eftersom ”man har ju telefonen”. 

 

Två av informanterna, Moa och Sam, beskriver att matematikläraren inverkar stort på deras 

vilja till lärande i matematik. Moa beskriver att ”Det är som hela grunden för matte, att jag får 

en bra lärare”. I dagsläget uttrycker båda två att det inte är lika roligt med matematik. Båda 

uppger att den nuvarande matematiklärarens ensidiga förklaringar är orsaken till denna 

upplevda känsla. Moa tillägger även att lärarens stressade beteende, samt ovilja till samarbete 

bidrar till att hon inte upplever det roligt med att lära sig matematik i nuläget. ”Såklart att man 

ska ha arbetsro men man måste ju få prata med varandra”. Sam beskriver att det är hot om 

hemringning som är skälet till att han utför uppgifterna i matematik. Sam uttrycker en viss 

vilja till lärande då han uttrycker att ”Jag kan jobba lite, även om jag inte ville, för mitt eget 

bästa”. Detta eftersom ”det är ju i skolan. Fast jag gillar inte skolan så mycket”. 

Analys 
Fenomenet som denna studie avsåg att studera var motivation. I detta avsnitt analyseras 

resultatet utifrån motivationsnivåerna före, under och efter IUM. Analysen avslutas med att 

undersöka vilken typ av motivationsnivå IUM stimulerar. I analysen tas 

medbestämmandeteorin till hjälp. Vars specifika uppdrag var att identifiera vilka 

motivationsnivåer inom medbestämmandeteorin som eleverna ger uttryck för i sina 

berättelser.  I analysen används uttrycket den sociala miljön, vilket inkluderar lärare, 

klasskamrater och vårdnadshavarna enligt Ryan och Deci (2009) beskrivningar. Vid ett flertal 
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tillfällen uttrycker informanterna roligt i resultatet. Detta tolkas i studiens analys som en form 

av glädjeyttring. 

Motivationsnivåer före IUM 

Sams lärande i matematik fortskred genom extern påtryckning och hot om hemringning. 

Samtidigt var hans känslor inför matematik lite motsägelsefullt. Han uttrycker i början av 

samtalet en glädje kring att lära sig matematik samtidigt som han inte ville ha ämnet. Att 

uppleva glädje indikerar på en inre motivation. På samma gång som Sams ovilja antyder på 

att han har en yttre motivation där hans skäl till att utföra uppgifter i matematik var externt 

reglerad och hot. 

 

Moa uttrycker en glädje över att lära, där hon trots motgångar ville fortsätta arbeta. Moas 

motivation påverkades starkt av den sociala miljön som hon befann sig i. Exempelvis 

beskriver hon hur glädjen sänks när matematikläraren inte tar sig tid till att hjälpa. Dessa 

beskrivningar indikerar att Moa har en inre motivation till lärande i matematik. 

 

Lea upplevde glädje kring lärande trots svårigheterna i matematik. Lea drevs av eget intresse, 

då hon uttrycker ”för jag ville det”. Baserat på dessa beskrivningar har Lea en stark inre 

motivation till att lära sig matematik. 

 

Fia förstod till viss grad meningen med lärandet. Hon drevs av personliga framgångar då hon 

ville vara bra i ämnet och inte ligga efter sina klasskompisar. I samband med detta upplevde 

Fia en stressad sinnesstämning. Till skillnad från de övriga tre informatorerna uttryckte hon 

ingen glädje över lärande i matematik. Hon upplever däremot en viss egen vilja då hon ”ville 

göra men det var svårt”. Baserat på Fias skildringar drevs hon av en yttre motivation, där 

skälet till att utföra uppgifterna var introjicerade. 

Motivationsnivåer under IUM 

Till en början uttrycker Sam en vilja till att ha IUM eftersom han accepterar IUM erbjudandet. 

Detta indikerar på att Sam började flytta upp sin motivationsnivå till en yttre, identifierad 

reglerad motivation. Intresset för skridskor var dock högre än lärandet i matematik. När de 

ställdes mot varandra sjönk Sams motivation till en yttre, externt reglerad motivation. Där 

extern påtryckning från vårdnadshavare var en anledning till att Sam medverkade trots att han 

inte ville. Den andra anledningen var belöning i form av skridskoåkning. När Sam sedan 

upptäcker att hans kunskaper i matematik ökar höjs hans motivationsnivå åter en yttre 
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identifierad motivation. Detta då han ser ett visst värde med att delta samt drivs av personliga 

framgångar.  

 

Moas inre motivation ökar under denna period, mycket tack vare den sociala miljön hon nu 

befinner sig i. Hon beskriver glädjen med att ha en bra lärare under IUM. På samma vis hur 

glädjen stärks när hon kan ta hjälp av klasskamraterna under de ordinarie 

matematiklektionerna.  

 

Lea beskriver en fortsatt hög inre motivation. Hon drivs av glädje och intresse av att lära sig 

mer matematik. Den sociala miljön runt Lea är uppmuntrande och konstruktiv i sina olika sätt 

att förklara matematiska uppgifter. Detta innefattar både IUM-lärare och vårdnadshavare. 

 

Under denna period förändras Fias motivation, mycket tack vare den sociala miljö hon nu 

befinner sig i. Hon drivs av de personliga framgångarna som uppträder under IUM. I takt med 

att hennes kunskaper inom matematik ökar, uppfattar Fia värdet med att träna det 

matematiska tänkandet. Vilket bidrar till att hon slutligen höjer sin motivationsnivå till 

identifierad reglerad yttre motivationsnivå. 

Motivationsnivå efter IUM 

Sam beskriver en viss förändrad inställning vad gäller viljan till att lära matematik. Samtidigt 

som han inte vill, kan han tänka sig lära sig lite matematik. Detta indikerar att han till viss del 

uppfattar meningen med att kunna matematik. Samtidigt beskriver Sam att det är under hot 

om hemringning som gör att han utför uppgifterna i matematik. Vilket pekar mot en extern 

påtryckning från lärare och vårdnadshavare. Det Sam beskriver i dagsläget är av en låg nivå 

av yttre motivation, eftersom hans skäl till att utföra uppgifter är externt reglerade. 

 

Moa förstår värdet med matematiken och har uppsatta personliga mål. Moa beskriver en vilja 

till att lära sig, men uttrycker ingen glädje. Hon upplever att den sociala miljön runt henne har 

försämrats mycket. Moa uttrycker en frustration över den nuvarande lärarens bristfälliga 

pedagogiska metoder som hon inte längre kan kompensera med hjälp av klasskamrater. Dessa 

skildringar antyder att hon integrerat skälen till att utföra uppgifterna. Vilket är den högsta 

nivån av yttre motivation. 
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Lea uttrycker en ännu större glädje till lärandet i matematik tack vare IUM. Hon upplever att 

det går lättare i ämnet nu, vilket indikerar på att Leas kunskapsnivå har höjts. Lea ser även 

värdet med att kunna matematik. Dessa beskrivningar indikerar på att Lea drivs av en inre 

motivation. 

 

Fia motiveras utifrån sina personliga framgångar, då hon nu hinner med den vanliga 

undervisningen. Hon beskriver en ”städa-rummet-känsla” över matematiken. Hon förstår 

värdet i att lära sig matematik och vill därmed utföra uppgifterna. Fia har godtagit 

föräldrarnas skäl till att lära sig matematik som sina egna. Det Fia beskriver är med andra ord 

att en identifierad reglerad nivå av yttre motivation. 

Vilken typ av motivationsnivå stimulerar intensivundervisning i matematik?  

Baserat på informatorernas beskrivningar kan slutsatsen dras att IUM stimulerar till både inre 

och yttre motivation.  

 

Den inre motivationen stimulerades tack vare den sociala lärandemiljön informanterna deltog 

i. Samtliga informatorer uttrycker en glädje som uppkom tack vare IUM-lärarens varierade 

undervisningsmetoder. 

 

Den yttre motivationen ökades med hjälp av extern påtryckning och personliga framgångar.  

Samtliga informatorers föräldrar visade intresse och hjälpte dem med läxorna, vilket kan 

tolkas som en extern regleringsteknik. De personliga framgångarna upplevde samtliga 

informanter genom att deras kunskaper inom matematik ökade.  

Sammanfattning av analys 

Sammantaget uppvisar analysen att elever med motivationsnivåer som är introjicerad reglerad 

yttre motivation eller högre stimuleras i högre grad av IUM insatsen.  Elever som hade yttre 

motivation med externa skäl till lärande innan IUM tenderar påverkas lättare av motgångar, 

än elever med högre nivåer av motivation. 

 

Analysen påvisar att IUM metoden stimulerar till både inre och yttre motivation. Där både 

lärare och föräldrar har stor möjlighet till att inverka på elevernas motivationsnivå.  
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Tabell 1. Sammanfattning av vilka motivationsnivåer som förekommer under de tre faserna.  

Där siffran 0 representerar amotivation, 1= yttre, externt reglerad motivation, 2= yttre, introjicerad reglerad 

motivation, 3= yttre, identifierad reglerad motivation, 4=yttre, integrerad reglerad motivation, 5= inre motivation 

Diskussion 
I denna del av studien avses närmare diskutera tre slutsatser om vad några centrala drag i 

studiens analys antyder, kan ha eller få. Slutsatserna rör elevens motivationsnivå samt lärarens 

och vårdnadshavarnas inverkan på elevernas motivationsnivåer. I diskussionen reflekterar jag 

också över hur valet av metoder och teorier påverkade studiens resultat eller de slutsatser som 

kan dras. Slutligen tillkommer förslag kring fortsatt forskning inom detta område.  

Elevens motivationsnivå  

Analysen visade att elever som drevs av en högre nivå av motivation innan insatsens start, 

introjicerad reglering eller högre nivåer, utvecklade eller behöll sin motivationsprofil under 

IUM i högre grad jämfört med elever som hade externa skäl till lärande. Vilket även stöds av 

Hattie (2008) forskning. Erfarenheterna från projektet i Skövde kommun visade just på att 

elevens egen motivation och arbetsinsats var helt avgörande till projektets goda resultat, enligt 

Lundqvist, Nilsson, Schentz och Sterner (2011).  

 

För elever som upplever motgångar finns en risk att lärandet avstannar, trots goda intentioner 

från lärarens sida (Jenner, 2004; Goetz, Frenzel, Pekrun & Hall, 2006; Säljö, 2013, Hattie, 

2008; Skaalvik & Skaalvik, 2016).  Vilket innebär en särskilt stor risk för de elever som drivs 
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av externa skäl till att lära, elever som exempelvis Sam. De befinner sig på den lägsta nivån 

av yttre motivation, enligt Ryan och Deci (2009) beskrivningar. Om de stöter på motgångar 

riskerar de att helt förlora intresset till lärande och därmed hamna i amotivation. En ramfaktor 

som denna metod beskriver är tidsaspekten. Insatsens längd är  

6-10 veckor (Lundqvist, Nilsson, Schentz & Sterner, 2011). Hinner en tidsbestämd insats på 

6-10 veckor hejda motgången och åter stärka elevens motivation till lärande?  I Sams fall 

lyckades läraren vända motgången, där hotet om utebliven skridskoåkning blev istället en 

form av belöning. Å ena sidan indikerar det att IUM läraren hade haft tid till att utveckla en 

god relation till honom, vilket beskrivs av Jeppson, Kiiskinen och Käck (2013).  Å andra 

sidan kände Sams föräldrar och IUM-läraren varandra privat, vilket kan påverka hans tillit till 

läraren. Trots detta skildrar Sam endast en svag ökning i viljan till att lära matematik i 

nuläget. Detta indikerar att hans skäl till att lära sig matematik fortfarande är externt 

reglerade. Är denna metod således ”bäst” för Sam och för elever som befinner sig på samma 

motivationsnivå som Sam?  

 

Lärarens inverkan 

Läraren har stor möjlighet till att inverka på elevers motivationsnivåer genom IUM, visar 

analysen från denna studie.  Två faktorer som framförallt framkommer är vikten av att eleven 

upplever delaktighet och har möjlighet till påverkan. Genom att lärare inom IUM skapar 

lärandesituationer som stimulerar elever till att uppleva kontroll över sitt liv och lärande, ökar 

deras motivation till lärande. Denna autonoma motivation beskriver Deci och Ryan (2008).  

 

Analysen visar att elever, med introjicerade skäl eller högre, ökade sin motivation till lärande 

under IUM. Något som de upplever IUM´s goda lärarinsatser har bidragit till, vilket även 

påvisas i forskningen (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2009; Wery & Thomson, 2013; 

Skaalvik & Skaalvik, 2016; Jenner 2004) Samtidigt visar studien hur lärare kan inverka till att 

sänka en elevs motivation. Detta genom att sluta lyssna och använda mer kontrollerade 

undervisningsmetoder. Vilket analysen visar gäller oavsett vilken motivationsnivå eleven 

befinner sig i.  

 

Elever inom alla motivationsnivåer upplever att varierade undervisningsmetoder utgjorde en 

stor motivationshöjande faktor, vilket Skolverket (2004) påvisar. Det lyfter frågan huruvida 

en anpassad undervisning i mindre grupp eller i helklass, som Nilholm (2012) beskriver, 
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kunnat ge samma ökade motivation som IUM?  I studien är det enbart eleven som drivs av 

den lägsta motivationsnivå som betonar vikten av en till en undervisning.  Eleven nämner sin 

tidigare, innan IUM, oförmåga till att fokusera under matematiklektionerna. Utmärkande för 

denna undervisningsform är möjliggörandet av en effektiv lärandestund, något som elever i 

matematiksvårigheter har problem med (Sjöberg, 2008; Lundberg & Sterner, 2009). Möjligen 

kan detta indikera att för elever som drivs av externa skäl till lärande även har störst behov av 

denna undervisningsform. 

 

Föräldrars inverkan 

Resultatet visar att föräldrarna inverkar på elever motivationsnivåer, vilket även poängteras av 

Grolnick, Friendly och Bellas (2009), Ryan och Deci (2009) samt Wery och Thomson (2013). 

Mer specifikt så visar resultatet detta gäller framförallt för elever med lägre nivå av yttre 

motivation, extern eller introjicerad reglering.  

 

Föräldrar som väljer att deras barn får delat i IUM förväntas vara engagerade (Lundqvist, 

Nilsson, Schentz & Sterner, 2011). Eftersträvas dessa egenskaper eller är det en förutsättning 

för insatsen? Jag vill beskriva detta som ett dilemma i själva metodens förutsättningar och vad 

som är tydligt skolans ansvar och uppdrag. Å ena sidan är fördelarna stora med att genomföra 

en insats där föräldrarna är positivt inställda, detta beskriver Lundqvist, Nilsson, Schentz och 

Sterner (2011). Insatsen är frivillig och ligger utanför den ordinarie skoltiden. Å andra sidan 

ligger utbildningsansvaret på skolan, i vilket skolan har ett kompensatoriskt uppdrag (SFS, 

2010:800). Vilka alternativ erbjuds eleverna vars föräldrar inte har denna möjlighet? Är denna 

metod således inte till för alla elever i skolan? 

 

Slutsummering 

Denna studie visar på att intensivundervisning i matematik stärker elevers motivationsnivåer, 

särskilt för elever som drivs av introjicerade skäl, eller högre, till att lära sig matematik. 

Analysen visar att IUM stimulera både den inre motivation och yttre motivation hos eleverna. 

En del av denna framgång går att finna hos lärarens och föräldrarnas insatser under IUM, där 

studien visar på den stora möjligheten de har till att inverka på elevens motivationsnivå.  

 

Samtidigt ställer jag frågan huruvida metoden i sitt nuvarande utförande är den ”bästa” för 

alla elever. Möjligen kan exempelvis elever som drivs av den lägsta yttre motivationsnivån, 
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extern reglerad, få större vinning av IUM om insatsen inte var tidsbestämd. Vid eventuell 

motgång skulle läraren då ha mer tid till att bygga upp motivationen till lärande hos eleven.   

Metoddiskussion 

En av svårigheterna, som fenomenologisk ansats lyfter fram, är att inta en främlings 

perspektiv (Denscombe, 2016). Jag har arbetat som lärare i 17 år, vilket gör att mina 

föreställningar om skolan och dess verksamhet är väl bekant för mig. Däremot har jag aldrig 

arbetat eller stöt på IUM i skolsammanhang tidigare. Jag har bara teoretisk kunskap kring 

denna insats, vilket hjälpte mig mycket under samtalen med eleverna. Jag gjorde mitt yttersta 

till att försöka uppleva elevernas syn i ämnet. Jag har försökt att beskriva deras upplevelser så 

nära den ursprungliga berättelsen som möjligt, vilket Denscombe (2016) betonar vikten av. 

Mitt motivationsschema, som baserades på medbestämmandeteorins nivåer och nyckelfraser, 

var ett bra stöd under analysen av studiens resultatdel. Jag försökte presentera elevers 

erfarenheter kring motivationen så nära deras verklighet som möjligt, vilket även innebär att 

uppvisa den komplexa verkligheten som eleverna befinner sig i. 

 

Studien bygger på fyra elevers upplevelser kring IUM, där insatsen för två av informatorerna 

ligger tre år tillbaka i tiden. Enligt fenomenologisk synsätt påverkas de upplevelser individen 

har i nutid av det som varit och det som kommer (Bjurwill, 1995). Något som kan märkas i 

deras berättelser. Möjligen skulle samtal enbart med elever som haft insatsen maximalt ett år 

tidigare kunna lyfta fram andra kvalitéer. Samtidigt skulle ett sådant urval inte belysa vilken 

inverkan på motivation till lärande IUM har på sikt.  
 

Denna studie baseras på medbestämmandeteorin, enligt Ryan och Deci (2009) beskrivningar. 

Genom att välja en annan motivationsteori skulle möjligen andra delar inom IUM insatsen i 

analysen belysas och lyftas fram som viktiga i diskussionen. Samtidigt är det viktigt att 

poängtera att oavsett vilken motivationsteori forskaren väljer, har samtliga teorier i syfte till 

att förstå och förklara elevers beteende (Skaalvik & Skaalvik, 2016).  
 

Fortsatt forskning 

Ett möjligt forskningsområde rör det ”avtal” som elev och föräldrar gör med skolan inför 

IUM insatsen. Där eleven och dennes föräldrar accepterar deltagande och förväntas därmed 

även visa engagemang och bidra med god arbetsinsats (Lundqvist, Nilsson, Schentz & 

Sterner, 2011). Problemet som jag finner med ”avtalet” är att IUM genom detta inte blir en 
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insats för alla barn på skolan, utan bara för vissa utvalda som kommer från stöttande 

hemförhållanden. Det vore därför intressant att undersöka IUM insatser där föräldrarna inte 

levt upp till ”avtalet”.  

 

Ett annat möjligt forskningsområde vore att ersätta eller komplettera detta ”avtal” med ett 

elevsamtal, som syftar mot ett fastställande av elevens motivationsprofil innan insatsens start. 

Det vore intressant att undersöka om och i så fall på vilka sätt elever, som Fia, med 

introjicerad reglerade yttre motivation har mer att vinna på IUM insatsen än elever, som Sam, 

med lägre motivationsnivåer.  

 

Ett tredje forskningsområde rör IUM läraren och dennes vardagliga möte med deltagande 

SUM-elever. I studien beskriver Moa en inre motivation till lärande i matematik både före och 

under IUM insatsen. Däremot efter IUM insatsen beskriver hon en förlorad glädje i lärandet 

på grund av hennes nuvarande sociala miljö i skolan. Det vore därför intressant att undersöka 

om motivation till lärande hos SUM-elever påverkas om IUM läraren är en extern 

matematiklärare/speciallärare (som eleven enbart träffar under IUM insatsen) eller en 

matematiklärare/speciallärare som även finns i elevens skolvardag efter IUM insatsen är 

avslutad.  
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Bilaga 1 
Till vårdnadshavare för elever som deltagit i intensivundervisning i matematik. 
 
Hej, 
 
Jag heter Jenny Sköld. Jag vidareutbildar mig på Umeå Universitet till speciallärare i matematik. Jag 
går nu min sista termin och gör mitt examensarbete. Arbetet inriktar sig på motivation och 
intensivundervisning i matematik. Jag önskar intervjua elever som deltagit i intensivundervisning för 
att ta del av deras upplevelser och erfarenheter i ämnesområdet. Detta i syfte att öka kunskapen kring 
på vilka sätt intensivundervisning i matematik verkar motivationshöjande för elever och på så vis 
främjar det fortsatta lärandet i matematik. 
 
Jag har via                                     ,  intensivlärare i matematik, blivit informerad om att ert barn 
deltagit i intensivundervisning. Jag undrar om jag kan få intervjua ert barn i detta ämne?  
 
Medverkan är frivilligt och ni kan avbryta deltagandet när ni så önskar. Alla uppgifter behandlas 
konfidentiellt. Intervjun kommer att spelas in. Efter godkänt examensarbete förstör jag allt inspelat 
material. Uppgifterna kommer enbart att användas i forskningsändamål.  
 
Vänligen återkom via mail, senast måndag den 16 oktober 2017, om ni samtycker till intervju samt om 
ert barn vill delta.  Jag önskar svar vare sig ni vill eller inte vill delta. 
 
Intervjun kommer i så fall att genomföras under skoltid, i skolans lokaler, under vecka 43. Jag hämtar 
ert barn i dennes klassrum. Innan jag startar intervjun kommer jag att informera ert barn om dennes 
rättigheter samt rätt till att avbryta intervjun när barnet vill. Om ni väljer att medverka skulle jag 
uppskatta om ni i mailet skriver namnet på ert barns klasslärare samt skola. Detta så jag i samråd med 
klassläraren kan bestämma ett lämpligt datum och tidpunkt för intervjun. Jag återkommer till er i 
sådana fall med denna information så snart som möjligt. Om ni önskar kan intervjufrågorna mailas i 
förväg till er. Meddela detta i så fall i svarsmailet. 
 
Om ni önskar skickar jag det färdiga arbetet och/ eller en sammanställning på samtliga intervjuer till 
er. I sådana fall skriv ert önskemål i svarsmailet.  
 
Kontakta mig om ni har frågor eller funderingar kring detta. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jenny Sköld 
 
Telefon: 073-0771440 
Mailadress: skold.jenny@gmail.com 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
Jag är så glad att du ville träffa och bli intervjuad av mig. Du har nämligen en erfarenhet som 
jag inte har. Du har haft intensivundervisning i matematik. Jag tänker att vi idag ska prata om 
intensivundervisning och hur du känner och tänker om matematik.  
Du har rätt att när som helst avbryta intervjun. Jag kommer att spela in vårt samtal. Det är för 
att jag ska komma ihåg det vi sagt när jag sedan kommer hem. När mitt arbete är godkänt 
raderar jag vårt samtal. När jag skriver i arbetet om dina upplevelser och tankar använder jag 
mig av påhittat namn. Det är för att ingen annan ska kunna förstå att det är du som sagt det. 
Det är du som bestämmer vad du vill berätta. Samtalet är beräknat att ta ungefär 40 minuter.  
Elevens bakgrund Kön, ålder 
Motivation i uppstarten av IUM 
Nu reser vi tillbaka i tiden till när du skulle börja med IUM. 
Kan du berätta för mig vilken klass du gick i? 
Vad tyckte du om matematik då? 
Vad var roligt? Svårt? Tråkigt? 
Hur tänker du då? Berätta. 
Hur kom det sig att du var med i IUM? 
Lärarens roll? 
Föräldrarnas roll?  
Din roll? 
Vilka var dina tankar och känslor inför att börja IUM? 
Förväntningar? Rädslor? 
Motivationen under IUM 
Beskriv hur ni arbetade i IUM. 
Vad tyckte du var roligt i det arbetet? Mindre roligt?  
Hur tänker du då? Berätta. 
Lärarens roll? 
Föräldrarnas roll? 
Din egen insats? 
Vad tyckte du om matematik under tiden du hade IUM? 
Vad bidrog till det? Berätta. 
Lärarens roll?  
Föräldrarnas roll? 
Din egen insats? 
Motivation till matematik idag 
Nu har det gått ett tag sedan du hade IUM.  
Berätta, hur tycker du det är att arbeta med matematik idag? 
Vad tror du det beror på? 
IUM? 
Lärarens sida? 
Föräldrarnas sida? 
Din sida? 
 
Tack för att du tog dig tid att träffa mig! 
 


