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I belive I can, therefor I can! 
A study about the importance of motivation and selfesteem of students possibilities 
to develop mathematic ability 
 
Abstrakt 
I dagens skola finns ett stort fokus på hög måluppfyllelse, bedömning och betyg. 
Enligt forskning är det av stor vikt att eleven själv har en inre motivation och känner 
tillit till sitt lärande. Detta går emot dagens mål- och betygshets och påverkar elevens 
motivation negativt. En stor andel av eleverna i studien indikerar lågt 
självförtroende, omotivation och känsla av inkompetens på matematiklektionerna. Vi 
vet att motivation har stor betydelse för lärande men hur skapas en sådan 
undervisning? Vi tror att motiverade elever med ett gott självförtroende når en högre 
måluppfyllelse, därför är syftet med studien att ta reda på hur undervisning kan 
bedrivas så att elevers matematiska självförtroende och motivation gynnas. Fokus är 
de elever som befaras utveckla matematiksvårigheter.  

Studien är kvalitativ och data har samlats in via elevenkäter, lärarintervjuer och 
observationer i årskurs 4 och 5 på två skolor i två kommuner. Det teoretiska 
ramverket i studien är Self Determination Theory (SDT) samt sociokulturell teori. 
Teorierna har använts vid utformande av datainsamlingsmetoderna och i analys.  

I resultatet ser vi exempel på elevers önskan att erbjudas undervisning som bygger 
på samarbete med en eller flera och få stöd från föräldrar och kamrater för att lära sig 
matematik. Det framkom även att lärare såg formativ återkoppling och att erbjuda 
uppgifter som kan lösas på olika nivåer som viktigt. Lärare har viss kunskap om hur 
stor betydelse motivation och självförtroende i matematik har, men de behöver bättre 
förutsättningar och mer kunskap. Vi hoppas att studien kan bidra till mer kunskap 
och därmed högre måluppfyllelse.  

Nyckelord 

motivation, oro och stress 

matematiskt självförtroende 

Self Determination Theory 

Sociokulturell teori 

matematikutveckling 
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1 Inledning 
Under de år som vi har arbetat i skolan har vi många gånger träffat elever som har 
stora svårigheter i matematik. Det kan finnas många olika orsaker till att eleven får 
dessa svårigheter, men ett skäl kan vara att eleven saknar motivation och 
självförtroende för ämnet. Flera forskare har på senare år kommit fram till vikten av 
elevens motivation och självförtroende, för att lärande ska ske (Ahlberg 2013; Deci 
& Ryan 2000). Vi upplever att många elever saknar just det inom matematik. De 
elever vi möter och som har svårigheter i matematik, har ofta lågt självförtroende i 
ämnet och många gånger även en låg motivation.  

I vårt uppdrag som speciallärare ingår att genomföra matematikutredningar, i detta 
kartläggningsarbete uppkommer frågor kring den matematiska miljön som eleven 
befinner sig i. På organisations- och gruppnivå ser vi många svagheter, vilka kan ha 
stor betydelse för om eleven når framsteg inom matematiken. Sjöberg (2006) betonar 
vikten av att förklaring till elevers matematiksvårigheter bör utredas ur ett bredare 
perspektiv, där fokus även bör läggas utanför individen. Det sociala klimatet i 
klassen, arbetssätt, gruppsammansättning, kompetens hos de som undervisar, lärares 
förhållningssätt och föräldrarnas påverkan, kan ha stor betydelse för hur eleven 
lyckas i matematik (Skolinspektionen 2010). Misslyckande i matematik kan ofta 
medföra att elever får gå om en årskurs eller att de inte fullföljer gymnasiet, detta 
trots att specialundervisning har getts. Matematiksvårigheter tenderar även att bidra 
till att dåligt självförtroende ackumuleras och förvärras med tiden (Vanlaar, 
Vandecandelaere, De Fraine, De Witte & Van Damme 2014).  

Skollagen är tydlig med att skolan ska möta varje elevs behov och ge stöd så att 
eleverna kan utvecklas så långt som möjligt. I 1 kap.4 § i Skollagen står ”En strävan 
ska finnas att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 2010:800).  

Av egen erfarenhet vet vi hur svårt det är att bedriva en matematikundervisning som 
erbjuder det stöd och den undervisning som varje elev behöver. Vår avsikt med 
studien är att ta reda på hur undervisningen kan bedrivas för att elevers matematiska 
självförtroende och motivation kan främjas. Vårt fokus är elever som har eller 
befaras hamna i matematiksvårigheter. För att begränsa studien har vi valt att de 
elever som behöver extra utmaningar i matematik inte särskilt lyfts fram, trots att vi 
vet att dessa elever också kan uppleva omotivation. 
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2 Definitioner 
I de forskningsrapporter som vi har läst används självkänsla och självförtroende på 
olika sätt. Vi har valt att använda samma begrepp som forskarna använder i vår 
litteraturgenomgång för att inte förvanska innehållet. I vår analys använder vi bara 
begreppet självförtroende, då vår studie handlar om självförtroendet i matematik.  

Motivation 

Motivation kan, när det gäller skola, beskrivas som en vilja att lära sig och utvecklas 
(Deci & Ryan 2000). Det kan också beskrivas som en önskan att göra någonting 
och/eller en känsla av att vilja göra något 
(https://en.oxforddictionaries.com/definition/motivation). 

Självförtroende 

Enligt Wikipedia kan det beskrivas som en persons tilltro till sin förmåga vad gäller 
prestation i till exempel skola eller på arbete. En person med självförtroende har 
självkontroll och en förmåga att hantera sitt liv på ett klokt sätt (psykologiguiden.se). 
Det kan beskrivas som att veta hur bra man tror sig om att klara olika saker. Man kan 
ha olika bra självförtroende i olika situationer (Vårdguiden).  

Självkänsla 

I Wikipedia beskrivs självkänsla som synonymt med självkännedom som handlar om 
uppfattningen om sig själv. En grundkänsla som handlar om hur människan värderar 
sig själv. En känsla av att duga som man är. Om människan finns i sammanhang där 
hon känner sig omtyckt och viktig kan självkänslan växa (Vårdguiden). 

Självreglering 

Förmåga att förändra och anpassa inrotade och oreflekterade reaktioner så att vi 
väljer att agera mer i linje med våra långsiktiga mål och värderingar och inte agerar 
impulsivt och ogenomtänkt. Självreglering har en avgörande betydelse för olika 
situationer i livet och har uppmärksammats när det handlar om olika former av 
psykisk ohälsa. Om självreglering är bristande kan den leda till svårigheter att 
hantera negativa känslor och tankar som uppstår i vardagen (Deci & Ryan 2000; 
Bandura 1994). 

Sociomatematiska normer 

De ofta oskrivna regler och osynliga överenskommelser som finns i ett 
matematikklassrum. Hur lärare och elever förhåller sig till matematik, vad som anses 
effektivt eller vilka förklaringar som är mest intressanta (Yackel & Cobb 1996). 
Alltså de normer som styr matematikundervisningen som bland annat utvecklas 
genom lärarens respons på elevernas utsagor (Sidenvall 2015). 



7(58) 
 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ta reda på hur undervisningen kan bedrivas så att elevers 
matematiska självförtroende och motivation gynnas. Fokus är de elever som befaras 
utveckla matematiksvårigheter.   

• Vilken undervisning anser dessa elever gynnar lärande i matematik? 
• Vilka metoder använder lärare för att gynna elevers självförtroende och 

motivation inom matematikundervisningen? 

4 Litteraturbakgrund 
4.1 Motivationens betydelse för utveckling och lärande 
 

Här kommer en kort introduktion av motivation som kan bli en utgångspunkt för 
läsning av arbetets litteraturbakgrund. Under teoriavsnittet kommer en närmare 
beskrivning av Self- Determination Theory (SDT) och dess olika delar. 

Motivationen påverkas av flera faktorer och kan delas in i inre/inneboende och yttre 
motivation. Grundstenarna är känsla av kompetens, känsla av självständighet och 
känsla av samhörighet. Dessa faktorer är fundament i SDT som utvecklats av Deci 
och Ryan (2000) och som denna uppsats tillsammans med sociokulturell teori har 
som teoretisk utgångspunkt. Den inre motivationen beskrivs som en känsla av att 
vilja göra något för att det är glädjefyllt eller tillfredsställande. Den yttre 
motivationen kan förklaras med att man gör något enbart för att någon annan har 
bestämt det eller för att man vill undvika bestraffning.   

Många elever tycker att matematiken blir för svår, de klassar sig själva som dåliga i 
matematik och kan därmed förlora tilltron på sig själv. Detta antagande styrks av 
Linnanmäki (2003) som med ett passande uttryck beskriver tilltrons betydelseför 
lärande “...att tro på sig själv är att fördubbla sin förmåga”... (Linnanmäki 2003, s. 
219). Att känna tilltro till sin förmåga och att kunna hantera utmaningar både själv 
och tillsammans med andra visar på en känsla av kompetens (Boaler 2013).  

De elever som har utvecklat en inre motivation klarar matematik på högre nivåer 
jämfört med de som har yttre motivation som drivkraft (Pulfrey, Butera & 
Buchs   2011). Om man lyckas skapa en ökad inre motivation kan alltså elevers 
skolprestationer öka. Man har också sett att tidigare framgångar i sitt lärande kan 
positivt förutsäga inneboende motivation (Taylor, Jungert, Mageau, Schattke, Dedic, 
Rosenfield & Koestner 2014).  

 

4.2 Självförtroendets betydelse för matematikframgång 
 

Det matematiska självförtroendet påverkas både av föräldrar före skolstart och av 
lärares undervisningsmetoder under skoltiden samt av exempelvis stress och 
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lärmiljöer (Abbasi, Samadzadeh & Shahbazzadegan 2013). En undervisning där 
instruktioner ges till hela gruppen och där läraren inte tar hänsyn till elevernas olika 
behov förutsätter att alla elever har förmågan att uppfatta och förstå den information 
läraren ger. Uppgifterna kan ofta vara abstrakta vilket gör att svårigheten ökar. 
Många elever känner en stress över mängden uppgifter då det ofta finns ett fokus 
inom matematiken att det ska gå snabbt och det är snarare mängden än kvaliteten 
som räknas. Detta fokus förstör för många elever med matematiksvårigheter då de 
istället behöver tid att få gå långsamt fram (Chinn 2017).  Det är även vanligt enligt 
Sjöberg (2006) att elever i matematiksvårigheter byter ut “rätt” mot “fart”, vilket 
ytterligare kan påverka självförtroendet då en stor del av uppgifterna blir fel.  

4.2.2  Matematik och livsval 
Att lyckas i matematik kan leda till väl underbyggda ställningstaganden som ger fler 
valmöjligheter i livet (Mafakheri et al 2013). Det vill säga att genom matematiska 
kunskaper får eleven verktyg som blir ett tankeredskap för att analysera, tolka och 
förstå sin omvärld.  Människor med matematiska svårigheter kan påverkas även i 
vuxen ålder då de inte vågar välja yrken där det krävs matematikkunskaper. 
Svårigheter inom matematiken kan även innebära stora praktiska problem i vardagen 
(Abbasi et al 2013).  

 
 

4.3 Brist på självkänsla  
 

Som vi tidigare nämnt finns det flera studier som visat på ett samband mellan 
matematiska framgångar och självkänsla (Mafakheri et al 2013; Abbasi et al 2013). 
Bristen på självkänsla i matematik kan bli ett hinder för den framtida utvecklingen 
och för vilka livsval eleven gör. Studier visar att bristande självkänsla när det gäller 
matematisk förmåga påverkar prestationerna negativt. Detta gäller även de som 
verkar ha en god matematisk grund att stå på (ibid). Linnanmäki (2003) fann i en 
studie att tre fjärdedelar av eleverna med negativ självuppfattning, som presterade 
lågt i matematik i årskurs 5 var lågpresterande och hade låg självuppfattning även 
efter tre år.  

Det finns dock studier som menar att självkänsla inte har den betydelse som många 
forskare anser. Baumeister, Campbell, Krueger och Vohs (2003) pekar i sin 
litteraturstudie på att orsakssambandet mellan självkänsla och skolprestationer inte är 
helt fastställt. De menar att självkänslan kan ha betydelse men inte i så hög grad som 
andra forskare anser. En person med hög självkänsla kan ha större förmåga att 
försöka igen vid misslyckande men de menar även att självförtroendet kan vara ett 
resultat av framgången och inte en orsak. Studien har dock ingen specifik koppling 
till matematikämnet utan mer generellt till skolprestationer. 
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4.4 Matematikoro 
 

För elever utan motivation, intresse och självförtroende eller villighet att ta risker, 
kan inställningen leda till att ängslan och oro för matematik uppstår. Därmed riskerar 
eleven att hamna i matematiksvårigheter. Eleven kan börja välja bort matematiken 
vilket leder till sämre kunskaper som i sin tur innebär att eleven hamnar i en ond 
cirkel. Att se andra klara av att lösa uppgifter som man själv tycker är omöjliga gör 
att många elever kan uppleva stor frustration och oro på matematiklektionerna 
(Butterworth & Yeo 2010; Sjöberg 2006).  

Matematik är ett ämne där elever kan uppleva stor oro.  En studie gjord i USA visade 
att endast 7% av eleverna hade en positiv upplevelse av matematiken, från förskolan 
och upp till högre studier (Furner & Duffy 2002). Matematikoro kan ge uttryck på 
flera olika sätt.  Elever kan bli emotionellt påverkade eller vägra delta i 
matematikundervisningen (Butterworth & Yeo 2010). Gemensamt för dessa elever 
är dock enligt Furner och Duffy (2002) att de inte har självkänsla då det gäller 
matematik. För att motverka detta är det viktigt att eleven får tro på sin förmåga och 
att försök inom matematiken värderas positivt (Chinn 2017). En undervisning som är 
ogenomtänkt och som inte har stödjande funktioner för elever i särskilda 
utbildningsbehov är ofta orsaken till att eleven utvecklar matematikoro (Jess, Skott 
& Hansen 2011; Chinn 2017). I sin licentiatavhandling lyfter Sterner (2015) fram 
forskning som pekar på betydelsen av tidiga insatser för att undvika 
matematiksvårigheter längre upp i åldrarna. Eleven behöver få känna att deras 
matematik duger.  

 

4.5 Socioekonomiska faktorer 
 

Elever som kommer från socioekonomiskt missgynnade familjer presterar lägre 
resultat i PISA och uppvisar ett lägre självförtroende och motivation till matematik. 
Dock visar resultat på att de som har ett mer flexibelt (resilient) förhållningssätt 
bryter denna trend och uppvisar mer likheter med de högpresterande eleverna 
(OECD 2012). Det betyder att om eleverna får en undervisning som stödjer kreativt 
och reflekterande förhållningssätt till matematiska problem så kan riskfaktorn som 
socioekonomisk bakgrund reduceras. Enligt Sjöberg (2006) är dessa elever mer 
beroende av omgivningen. Forskaren menar att läraren har stor betydelse för om 
dessa elever får samma möjligheter som elever med bättre socioekonomiska 
förutsättningar. Barn som är socioekonomiskt utsatta tenderar alltså att ha större 
behov av stödjande lärare och att det ibland är avgörande för hur eleven lyckas i 
matematik. 
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4.6 Undervisning som främjar självförtroende, motivation och lärande 
 

4.6.1 Klassrumsnormer och sociomatematiska normer 
I matematikämnet finns normer som påverkar inställningen till matematik. Både de 
normer som råder i samhället eller på skolan, men även sociala normer i gruppen 
som bestämmer hur det sociala samspelet ska ske och hur individerna interagerar 
med varandra. Det blir till ett slags kontrakt i gruppen. I matematikklassrummet 
finns även sociomatematiska normer som reglerar hur individerna förhåller sig till 
ämnet matematik och vad som är accepterat eller godtagbart (Wester 2015). Yackel 
och Cobb (1996) utvecklade begreppet och beskriver det som de styrande regler av 
matematiska samtal som är utmärkande för de matematiska aktiviteter som eleverna 
deltar i. 

Sociomatematiska normer kan vara vad som anses vara en bra matematisk lösning 
eller vilken lösning som uppfattas som den mest effektiva (Wester 2015). Alla 
perspektiv eller nivåer påverkas i en interaktion mellan samhället/skolan, gruppen 
och individen (ibid). Samma forskare beskriver i sin licenciatuppsats om de 
spänningar som kan uppstå då lärare och elever inte har samma uppfattning om vilka 
normer som styr undervisningen. Lärarens intentioner att exempelvis förändra 
undervisningen mot mer lustfyllda och kreativa aktiviteter kan uppfattas av eleverna 
som en annan norm. Det leder, menar Wester (2015), till hinder för att förändra 
undervisningen då lärare och elev inte riktigt förstår varandras avsikter. 

Den egna prestationen sätts i samband med hur eleven lyckas i matematik. Risken 
finns att lågpresterande elever kan hamna i en negativ spiral då läraren och 
omgivningen har låga förväntningar. Enligt Linnanmäki (2003) är oro vanligast i 
matematikämnet, vilket förklaras med att ämnet till sin karaktär är mer dömande än 
andra ämnen. Om läraren är observant på sitt eget beteende, hur eleverna bemöts och 
kan skapa ett klassrumsklimat där eleven får möjlighet att tro på sig själv, leder detta 
till att förmågan avsevärt kan öka (ibid). 

En lärare som ser till att det finns möjligheter för eleven att lyckas och ger positiv 
feedback stöttar eleven inte bara i sin matematikutveckling, utan tar även ansvar för 
att elevens självförtroende stärks (Wery & Thomson 2013; Chinn 2017). Detta 
förutsätter ett gott klassrumsklimat där eleven får positiv och konstruktiv feedback 
(Chinn 2017). 

4.6.2 Tilltro till sin förmåga 
En undervisning som främjar motivation och självförtroende har en lärmiljö som 
låter eleverna vara självständiga utan att läraren abdikerar från ansvaret. Med ett 
förhållningssätt från läraren som ger eleven möjligheter till egna val och en 
undervisning som bygger på att stärka elevens tilltro till sin egen förmåga, är enligt 
forskning av stor betydelse för ett framgångsrikt lärande (Wery & Thomson 2013). 
Elever i matematiksvårigheter behöver stöd för att utvecklas, men utan elevens 
engagemang kommer inte någon utveckling att ske, hur bra undervisning eleven än 
får. Därför är det oerhört viktigt att bygga elevens självkänsla och tillit till sin egen 
förmåga så att eleven kan känna att hen duger och är en lärande person (Lundberg & 
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Sterner 2009). Elevernas matematikintresse gynnas av att de får möta matematik 
som känns meningsfull, lustfyllt och inspirerande (ibid). Boaler (2013) pekar på att 
ett dynamiskt tankesätt har visat sig ha stor betydelse för lärande och utveckling. 
Med dynamiskt mindset menar Boaler, att ha tilltro till att vara en lärande person och 
att därför vara mer uthållig då problem uppstår. Forskning visar att vår hjärna 
utvecklas då vi gör misstag, särskilt om vi tror på att vi kan lära oss och tar vara på 
misstag som positivt, enligt samma forskare. Att ge elever tilltro till sin förmåga, 
ökad självkänsla och förmåga att lösa matematiska problem är fundamentalt för att 
elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt i matematik. Genom undervisning 
som främjar ett dynamiskt sätt att tänka och genom formativ återkoppling kan elever 
få kunskap om att de kan lära sig matematik på en hög nivå och vad som behövs 
göras för att nå dit (Boaler 2013; Wery & Thomson 2013). 

4.6.3 Förståelse och reflektion 
Det finns olika tillvägagångssätt att introducera nya begrepp och metoder i 
matematikundervisningen. Läraren kan presentera metoder som sedan eleverna får 
träna på. Det omvända kan användas genom att eleverna på egen hand letar sig fram 
till en lösning. Det sätt som visat sig mest framgångsrikt är, enligt en studie av 
Schwartz och Bransford (1998) att låta eleverna möta ett problem och undersöka det 
för att sedan få metoden presenterad för sig. I studien såg forskarna att eleverna på så 
sätt blev nyfikna och motivation kring lösningsmetoden skapades. Även lärarens 
“modellande” av strategier för eleven har en positiv effekt (Gersten, Chard, Jayanthi, 
Baker, Morphy & Flojo 2009). 

För att underlätta lärande används bland annat konkret material, till exempel pengar 
eller tiobasmaterial i undervisningen. På så sätt tänker man att den abstrakta 
matematiken ska bli mer lättförståelig. Läraren behöver hjälpa till att brygga över 
elevers informella erfarenheter och kunskaper till den mer formella matematiken de 
möter i skolan. Detta kan göras genom att reflektera över vardagssituationer som 
eleverna har erfarenhet av och på så sätt skapa en brygga över till den matematik de 
möter i klassrummet (Anghileri 2006). Det är dock inte alltid som arbetssätt med 
konkret material blir stödjande, menar Ma (2010). Istället är det lärares variation av 
förklaringsmodeller som har betydelse. Forskaren menar att kunskapen om 
begreppen vidgas, om de inte är kopplade till ett specifikt sammanhang utan har 
blivit mer generella. För att detta ska kunna ske behöver lärare vara explicit i sin 
undervisning kring kopplingen mellan konkret och abstrakt matematik. 

En studie visade att det finns belägg för att det mest verkningsfulla lärandet sker när 
de olika hjärnhalvorna samarbetar. De olika hjärnhalvorna har skilda funktioner och 
de elever som fick träning på icke-symbolisk matematik presterade bättre än 
kontrollgruppen när det gäller symbolisk matematik. Detta visar att intuitivt och 
visuellt tänkande främjar lärande av formell och abstrakt matematik (Park & 
Brannon 2013).  

Undervisning som fokuserar på förståelseinriktade aktiviteter blir stödjande för 
elevernas matematikutveckling och lärande. Att lära sig genom strategier fungerar 
bättre än att lära sig genom memorering. Vidare visar resultat att de lågpresterande 
eleverna har memorering som metod att lära sig medan högpresterande har strategier 
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som går ut på att jämföra, relatera och reflektera över sammanhang (OECD  2014). 
En studie visade att de elever som fått arbeta och tänka begreppsligt, vilket innebär 
att öva på att välja bästa metoden att lösa ett problem, klarade de nationella proven i 
högre grad. Detta i jämförelse med elever som hade övat på matematiska metoder på 
ett mekaniskt sätt (Boaler 1998). 

Orsaker till att elever hamnat i matematiksvårigheter beror oftast inte på att specifika 
matematikkunskaper fattas (Boaler 2017). Snarare att de behöver undervisning som 
ger utrymme för att utveckla förmågan att planera, analysera och reflektera. Då, 
menar Kinard och Kozulin (2012) finns förutsättningar för att elever som hamnat i 
matematiksvårigheter, utvecklas. 

4.6.4 Bedömning och betyg 
Det finns studier som visar att användning av prov och tester i undervisningen kan 
påverka matematikutvecklingen och självkänslan negativt. I en longitudinell studie 
fann man att de elever som under tre års tid arbetat med matematisk problemlösning 
i projektform och endast vid ett tillfälle besvarat utvärderingsfrågor, ändå presterade 
bättre på nationella prov jämfört med elever som arbetat med liknande uppgifter som 
fanns i det nationella provet och som ofta hade haft provskrivningar (Boaler & 
Staples 2008).  

För elever i matematiksvårigheter kan testsituationen bli mycket påfrestande. För att 
stötta eleven bör dessa tillfällen göras på ett annat sätt. Det kan till exempel innebära 
att eleven får göra testet muntligt eller att eleven istället observeras eller intervjuas. 
Att göra en portfolio som visar elevens kunskaper kan också skapa bättre möjligheter 
(Furner & Duffy 2002). Detta är särskilt viktigt att tänka på då forskning, som vi 
tidigare nämnt, har visat att hög stress kan göra att hjärnan inte fungera på samma 
sätt, vilket kan göra att eleven ändå inte kan visa vad hen kan (Beilock 2008, 2011). 

Även betyg har visat sig ha negativ påverkan på elevers motivation och prestation. 
Flera studier, som även replikerats, visar att de elever som får betyg eller både betyg 
och omdöme presterar sämre än de som enbart får omdöme. “This result is of 
theoretical interest in that, 20 years on, it extends Butler’s (1988) parallel finding 
that grades and grades accompanied by comments incited equally lower levels of 
intrinsic motivation” (Pulfrey, Butera & Buchs 2011, s. 697). Endast tron att de 
arbetar mot höjda betyg påverkar motivationen negativt som i sin tur leder till sämre 
matematikprestationer och resultat (ibid).    

Istället förordas formativ bedömning som kan bli ett stöd för elevens motivation och 
engagemang om den ges så att eleven kan se sitt lärande och ta nästa steg (Björklund 
Boistrup 2011). I en annan studie bekräftas tidigare forskning, om att de som är mest 
gynnade av betyg är de elever som presterar på en hög nivå. För lågpresterande 
eleverna visar det sig tvärtom ge negativa konsekvenser på lärandet. Betyget kan då 
ge en negativ självbild som upplevs som dömande (Klapp, Cliffordson & Gustafsson 
2016). 

4.6.5 Lärarens förhållningssätt 
I en studie undersöktes sambanden mellan elevernas matematikångest och 
självkänsla och deras lärares personlighetsdrag. Den visade att elevens 
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matematiklärare har stor betydelse för elevens självkänsla och om matematikoro 
uppstår. Lärarens förmåga till flexibilitet är en faktor som kan påverka hur väl elever 
lyckas i matematik likväl som varierad undervisning och att läraren tar ansvar och är 
emotionell (Abbasi et al 2013).  

Genom att läraren gör eleven delaktig i undervisningen och har höga men realistiska 
mål kan elevens självständighetsutveckling understödjas (Wery & Thomson 2013). 
Att ha en relation till sin lärare, där eleven tydligt känner att läraren vill väl, visar 
respekt och ger mycket stöd och uppmuntran gynnar elever i matematiksvårigheter 
(Lundberg & Sterner 2009). Kan man tidigt förebygga matematiksvårigheter ger det 
effekt även i vuxen ålder (ibid). Samma författare pekar även på vikten av att det 
finns ett samarbete mellan lärare och speciallärare, där de gemensamt skapar en 
undervisning som inkluderar alla elever.  

Genom att undervisningen utformas så att elever kan utveckla en känsla av 
självbestämmande kan elever hitta utmaningar på rätt kunskapsnivå och därmed 
utvecklas så långt som möjligt. Därför är det av betydelse att elever presenteras för 
olika slags uppgifter som kan lösas på flera nivåer och att det är eleven själv som 
väljer nivå. På det sättet kan motivationen lättare behållas så att eleven ser 
möjligheten att nå en högre nivå i matematik (Boaler 2013). Enligt Hattie (2009) är 
lärarens ämneskompetens betydelsefull men också dennes förmåga att förstå var 
eleven befinner sig i sin utveckling och att genom återkoppling skapa förutsättning 
för att eleven kan se sina framsteg och utmaningar.  

Det finns mycket som kan göras i undervisningen för att elever med matematikoro 
ska få en undervisning som ger dem förutsättningar för att lyckas. Furner och Duffy 
(2002) pekar på hur viktigt det är att tala om problemet med eleven och ge eleven 
olika verktyg. Att stötta eleven med stödfrågor, att använda konkret material, att 
förändra testsituationer och att läraren tillsammans med eleven kommer fram till vad 
som gör hen orolig, gör att problemet kan minska enligt samma forskare.  

4.6.5.1 Samarbete och kommunikation 
Undervisning som bygger på samarbete främjar inte bara utveckling av matematisk 
förståelse utan ökar även respekten för andra människor och kulturer. Eleverna lär 
sig att ta vara på varandras kunskaper och att den gemensamma utvecklingen bygger 
på samarbete. Samarbete mellan studenter har också visat sig vara ångestreducerande 
(Boaler & Staples 2008). Lärarens stöd för att utveckla elevens självständighet är 
viktigt. Tillsammans med andra, där eleven känner sig accepterad och att de tillhör 
gruppen, skapas ett “vi” som har stor betydelse för motivationen att lära (Forslund 
Frykedal 2008).  

Elever som får arbeta tillsammans men befinner sig på olika nivåer stärker varandra 
om innehållet och metoderna i gruppen anpassas efter gruppens förutsättningar 
(Gillies & Boyle 2010). Att arbeta i grupp kräver dock att eleverna får lära sig det, 
menar flera forskare (Boaler 2017; Löwing 2004). Det är också viktigt att eleverna 
får möjlighet att utveckla tillit till varandra och sin egen förmåga (Forslund Frykedal 
2008). Hennes forskning visar att om eleverna sätts i grupper utan uttalade roller 
kommer vissa elever inte arbeta alls medan andra tar hela ansvaret.  
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Elever i matematiksvårigheter löper även risk att bli utanför och inte accepterade av 
gruppen, menar Löwing (2004). Samma författare påpekar även att det finns en stor 
risk att vissa elever snarare ses som ett hinder än en hjälp av klasskamraterna. För att 
grupparbete ska fungera krävs att uppgifterna är noggrant utformade så att de kan 
angripas på flera sätt och på flera nivåer. Uppgifterna ska även vara 
verklighetsbaserade och kännas intressanta för eleven. Under tiden som arbetet pågår 
är det av stor vikt att läraren går runt bland eleverna och ställer frågor, diskuterar 
underliggande matematik och leder eleverna i rätt riktning så att nya frågor och 
tankegångar väcks (ibid).  

Resonemangsförmågan är en del av de förmågor som undervisning ska utveckla 
(Skolverket 2016). Genom att få möjlighet att resonera kring idéer och problem 
underlättas förståelsen (Sterner 2015). Forskare har i studier funnit att om elever som 
är i behov av stöd för sin matematikutveckling, uppmuntras att muntligt beskriva hur 
de tänker om det matematiska problemet eller kring de strategier de använder, ger 
det positiv effekt på elevernas lärande (Baker et al. 2009). 

4.6.5.2 Individanpassning 
Att undervisa i matematik innebär att läraren måste ha ett flexibelt arbetssätt. Enligt 
Boo (2014) och Löwing (2004) bör lärare hitta olika strukturer för att 
undervisningen ska passa alla. I en klass finns många olika förutsättningar som 
läraren måste förhålla sig till, men det gäller enligt samma författare att skapa en 
undervisning som kan nå eleverna på flera nivåer. Det är dock av stor betydelse att 
eleven själv får välja nivå. Studier har visat att om läraren väljer en nivå åt eleven, 
som kanske är enklare, hämmar det eleven och sänker självförtroendet (Boaler 
2013). En parallell till detta är att skolor idag fortfarande använder nivågrupperingar 
där olika grupper skapas utifrån elevens förmåga. Det, menar Boaler (2013) påverkar 
elevernas tilltro tills sin förmåga. Även de elever som hamnar i den högre gruppen 
påverkas negativt. Om de möter uppgifter som är utmanande finns en risk att de 
uppfattar sig som mindre smarta istället för att våga anta utmaningen. Flera studier 
visar att då skolor gick ifrån nivågruppering ökade elevernas prestationer och 
deltagande (ibid). En studie gjord av Ramberg (2015) visade resultatet att många 
skolor använder nivågrupperingar. Forskaren menar att det finns starka argument för 
att det kan innebära att det går ännu sämre för lågpresterande elever.   

Det kan vara en förklaring till varför det fortfarande finns elever som placeras i 
homogena grupper. Detta kan uppfattas som en framkomlig väg då det kan vara 
komplicerat att erbjuda en differentierad undervisning som svarar mot elevers olika 
förutsättningar och förmågor. Forskning visar dock inte några positiva effekter av 
detta. Snarare visar den att självkänsla och motivation påverkas negativt, särskilt för 
lågpresterande elever (Boaler 2011; Ramberg 2015).  

4.6.5.3 Elevers behov i fokus 
För att eleven ska få rätt stöd krävs att läraren förstår elevens behov. Chinn (2017) 
menar att läraren måste ha ett empatiskt förhållningssätt och en förmåga att förutse 
vad som kan vara hinder för elevens utveckling. Läraren bör således ha ett flexibelt 
arbetssätt och erbjuda många olika strategier som kan stötta eleven i sitt lärande. 
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Läraren bör vara observant på vilket fokus hen har i sin undervisning. Många gånger, 
menar samma forskare, ligger fokus på snabbhet snarare än berikning av uppgifterna. 
Eleven kanske inte behöver göra fler uppgifter av samma sort, istället kanske hen bör 
göra helt andra uppgifter som är tydligare och som ökar förståelsen.  

Engström och Magne (2006) pekar på att det är ännu viktigare för elever med 
svårigheter inom matematik att uppgifter görs vardagsnära, författarna kallar detta 
för “livsmatematik”. Enligt Jess, Skott och Hansen (2011) är det avgörande för att 
eleven lär sig, om uppgiften knyts till dennes vardagliga förståelse av området.  

Löwing (2004) påpekar att lärarens kompetens att möta elevens olika behov har stor 
betydelse för att lärande ska ske. Engström och Magne (2006) menar att det finns 
några grundregler för hur undervisning ska bedrivas för elever med särskilda 
utbildningsbehov. De påpekar att, för att eleverna ska känna att de duger måste målet 
med undervisning vara att lära sig att använda matematiken för att lösa praktiska 
problem. Det är även viktigt enligt samma forskare att det finns en acceptans att 
arbeta långsamt, något som även Chinn (2017) påpekar.  

4.6.6 Utveckling av matematiska begrepp 
En viktig aspekt av kommunikation är att elever och lärare använder sig av ett språk 
som är gemensamt och där man är överens om betydelsen av ord och begrepp. 
Läraren behöver ha ett genomtänkt förhållningssätt till detta och vara medveten om 
vilka ord och begrepp som används och som kan vara svåra för eleverna, för att 
undvika att oklarheter uppstår. Löwing (2004) ger i sin studie exempel på hur 
geometriska figurer benämndes med begrepp som leder till förvirring och som också 
gör att elever kan få svårigheter längre fram i sin utbildning. Genom att det rådde 
oklarhet i terminologin från lärarnas sida ledde det till att även elevernas 
matematikspråk blev oprecist. Det i sin tur, menar Löwing (2004), kan leda till 
svårigheter för elever att tolka de matematiska uppgifterna de ska arbeta med. Även 
vardagsbegrepp kan eleverna behöva stöd i att utveckla kunskaper kring då de kan ha 
en helt annan betydelse inom matematiken. Om eleverna inte får stöd kring 
begreppens betydelse finns en risk att matematiken blir svårbegriplig vilket i sin tur 
kan påverka självförtroende och motivation.  I den studie som Löwing (2004) 
genomförde fann hon att endast en av lärarna arbetade med att stötta eleverna att 
utveckla sitt matematiska begreppskunnande från vardagsspråk till mer matematiskt 
korrekt språkbruk.  
  

5 Teori 
Det finns många olika teorier om hur lärande fungerar, men då vi i vår studie har valt 
att titta närmare på självförtroendets och motivationens roll för matematikutveckling 
faller valet på Self-determination Theory. Vi har även tittat på Social kognitiv teori 
(SCT) vars upphovsman är Albert Bandura. Denna teoris grundtanke är att 
människan har behov av upplevelsen av kompetens i de områden hen tycker är 
viktiga. Människan har en medvetenhet och påverkar sitt liv och det finns ständigt ett 
samspel mellan miljö, personliga faktorer och individens beteende enligt forskaren. I 
Banduras teori har människan intentioner för framtiden som hon försöker 
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förverkliga. Detta ger henne motivation vilket påverkar graden av sin insats 
(Bandura 1994). Många av de begrepp som finns i SCT och även andra teorier om 
självkänsla och motivation sammanförs enligt vårt sätt att se, av Self Determination 
Theory (SDT). Vi tycker att denna teori har ett lite annorlunda grepp på just 
motivation än andra teorier och har därför valt att ha den som grund i vårt arbete. I 
SDT uppfattar vi att individen är i fokus till skillnad från sociokulturell teori som 
beskriver hur lärande sker i samspel med andra och omgivningen. Då vi också är 
intresserade av undervisningskontexten i klassrummet har vi valt att även luta oss till 
viss del mot sociokulturell teori framförallt då vi analyserar lärarnas beskrivningar. 

 

 

5.1 Self - Determination Theory 
 

SDT är en motivationspsykologisk teori, som utvecklades av Deci och Ryan (2000) 
vid University of Rochester, New York. De beskriver i sin teori att motivation kan 
delas in i omotivation och motivation som varandras motsatser. Motivation kan även 
beskrivas som inneboende (intrinsic) eller yttre (extrinsic). 

5.1.1 Inre och yttre motivation 
Här beskrivs de två motivationstyper, inre och yttre motivation som kan ses som 
varandras motsatser. Dessa är grundstenar i SDT och de subteorier som ingår i teorin 
(ibid). 

Inre motivation spelar en viktig roll för skolprestation (Taylor et al 2014). I SDT 
beskrivs tre behov som kan kopplas till den inre motivationen. Det är en känsla av 
kompetens, självständighet (autonomy) och känsla av samhörighet.  

Att ha tilltro till sin förmåga är betydelsefull men är inte ensamt en faktor som 
påverkar utveckling av inneboende motivation (Deci & Ryan 2000). Autonomi, det 
vill säga en känsla av att kunna påverka och vara delaktig innebär ett mått av frihet 
och en möjlighet att välja. Det vill säga att personen har en valmöjlighet, ett 
självbestämmande, vilken forskning visat har stor betydelse för lärande och 
utveckling (ibid). 

Bristande motivation har den starkaste negativa kopplingen till skolframgång. 
Forskarna har i studier funnit inneboende motivationen som den enda motivationstyp 
som var konsekvent positivt förknippad med skolprestation under ett läsår. Det finns 
också starka belägg på att bristande motivation är kopplad till lägre skolprestationer 
(Taylor 2014).  

Yttre motivation kan beskrivas som motsatsen till inre motivation. Den leder inte, 
enligt Deci och Ryan (2000) till att eleven utvecklar ett reflekterande förhållningssätt 
till kunskapande utan motverkar ett självständigt tänkande. Andra menar att det kan 
finnas ett syfte med att använda yttre motivation (Forslund Frykedal 2008). Det kan 
till exempel handla om att uppmuntra ett speciellt beteende, ge beröm och på så sätt 
stärka elevens självkänsla och inre önskan att ändra något som inte fungerat. Det kan 



17(58) 
 

dock leda till att den inre motivationen sänks, då elevens uppmärksamhet riktas mot 
belöning istället för mot lärande.  

I en studie av Deci och Ryan (2000) fann de att ju mer eleverna blev påverkade av 
yttre regleringar desto mindre visar de intresse och ansvar för uppgifterna. De 
skyllde också misslyckande på andra i högre utsträckning. Man fann även att då 
elever försökte införliva de yttre regleringarna i sig själva genom introjektion 
(identifikation), gav detta upphov till mer ansträngning men också mer oro och 
ångest.  Som kontrast till detta visade det sig att de elever som delvis integrerat 
värderingarna i sig själva uppvisade ett större intresse och en glädje i skolarbetet och 
hade ett mer positivt sätt att närma sig uppgifter (ibid). 

Teorin betonar vikten av människors utveckling av inre resurser då det gäller 
personlighetsutveckling och självreglering, det vill säga hur människor införlivar 
sociala värderingar och händelser och gradvis omvandlar dessa till personliga 
värderingar och beteenden (ibid). Genom teorin förklaras människors förmåga till 
inneboende utveckling och de medfödda psykologiska behov som ligger till grund 
för självmotivation och personlighet, liksom för de förutsättningar som gynnar dessa 
positiva processer. 

SDT beskriver de områden som visat sig ha en grundläggande betydelse för 
människors möjlighet att utvecklas och lära samt för social utveckling och 
välbefinnande. De olika delarna handlar om en känsla av kompetens, självständighet 
(autonomy) och känsla av samhörighet. Teorin lyfter fram att dessa delar är 
avgörande för att hitta en inre motivation som är en framgångsfaktor för lärande 
(Taylor et al. 2014). 

5.1.2 Känsla av kompetens 
Redan då vi föds finns en nyfikenhet och drivkraft hos människan att vilja lära. Detta 
sker även utan belöning och ses som en naturlig process för kognitiv och social 
utveckling (Deci & Ryan 2000). Att känna sig kompetent är en viktig komponent för 
att kunna känna motivation för att utföra en uppgift. 

5.1.3 Känsla av självständighet 
En känsla av att kunna påverka och fatta egna beslut har visat sig ha en stor 
betydelse för utvecklingen av inneboende motivation. Man har i studier funnit att 
lärare som stödjer utveckling mot självständighet hos eleverna också stöttar 
elevernas nyfikenhet och förmåga att klara utmaningar (ibid). Detta kan i sin tur leda 
till att inneboende motivation främjas. 

5.1.4 Känsla av samhörighet 
Även andra faktorer påverkar motivation och självkänsla och har betydelse för 
lärande av matematik. Det handlar till exempel om en möjlighet att själv reglera och 
förstå de värderingar och regler som styr.  

Känslan av att tillhöra (relatedness) är betydelsefull, enligt OIT-teorin, en subteori 
till SDT, (se vidare under 5.1.5) för att utveckling mot internalisering ska ske. 
Forskarna fann att de barn som hade internaliserat de värderingar och beteenden för 
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positivt skolrelaterat uppförande var också de som kände sig trygga och väl 
omhändertagna av sina lärare och vårdnadshavare (Deci & Ryan 2000). 

5.1.5 Påverkansfaktorer på motivation 
Deci & Ryan (2000) formulerade även en subteori som har som syfte att förklara 
olika former av yttre motivation, så kallad Organismic Integration Theory (OIT). 
Genom att titta på skillnader mellan yttre och inre påverkansfaktorer på motivation 
har fokus i teoribildningen varit att ge en mer särskiljande bild av motivation. 
Forskarna har på så sätt identifierat flera olika typer av faktorer som påverkar 
motivation och som var och en har betydelse för bland annat om lärande ska ske 
(Deci & Ryan 2000).   
 

 

Figur 1. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social 
Development, and Well-Being (Deci & Ryan, American Psychologist, 2000, s. 72). 

 

Ovan illustreras OIT-taxonomin för påverkansfaktorer med omotivation från vänster 
och inneboende motivation till höger. Omotivation kommer sig av en känsla av att 
inte värdera det man är satt att göra och heller inte känna sig kompetent att 
genomföra den. Bilden visar även hur känslan av självbestämmande och avsaknad av 
kontroll är kopplad till omotivation och hur dess motsats är inneboende motivation. 
Känslan av att kunna påverka och att ha förmåga till självreglering, leder till en 
känsla av belåtenhet. Bilden försöker förklara hur regleringsstilar, orsakssamband 
och reglers relevans tillsammans har en inverkan på motivationen och om den 
utvecklas mot mer inneboende eller ej. 

5.1.6 Yttre reglering 
Yttre reglering beskrivs styras genom yttre påverkan såsom bestraffning och 
belöning (Deci & Ryan 2000). Det kan tolkas som att en elev enbart genomför en 
uppgift för att slippa ta hem arbete efter skolan eller för att snabbt komma ut på rast. 
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Eleven har ingen egen förståelse eller känsla av tillfredsställelse för uppgiften utan 
gör den för att exempelvis läraren bestämt så.  

5.1.7  Introjekterad reglering 
Introjektion (infogad reglering) innebär att man tar värderingar och beteenden som 
kan vara accepterade men att man inte fullt ut internaliserar det i sin egen person. 
Det är en relativt kontrollerad form av reglering där beteenden utförs för att undvika 
skuld eller ångest eller för att uppnå egoistiska förbättringar som stolthet. Man kan 
också se introjektion som reglering genom villkorad (contingent) självkänsla (ibid). 

5.1.8 Identifierad reglering 
Regleringen upplevs till viss del som en del av personligheten och känslan av 
självständighet är större än vid introjekterad reglering (ibid). Detta innebär att det 
finns en förståelse för varför uppgiften ska göras, personen förstår till exempel att 
det kan vara meningsfullt i ett längre perspektiv, även om det inte innebär en känsla 
av glädje att göra det. 

5.1.9 Integrerad reglering  
Med integrerad reglering menas att man förstår varje del av uppgiften och varför den 
ska göras. Det kan innebära en glädje att göra det. Ju mer integrerade värderingar 
och beteenden är, desto närmare kommer man känslan av autonomi som leder mot 
inneboende motivation (Deci & Ryan 2000). 
Jämförelser mellan personer vars motivation är autentisk och de som bara styrs av 
yttre faktorer visar i allmänhet att den tidigare, i förhållande till den senare, känner 
mer intresse, spänning och har större förtroende. Detta påverkar uthållighet, 
kreativitet, självkänsla, allmänt välbefinnande och ger ökad livskraft. Inneboende 
motivation är alltså det som ger bäst resultat i längden (ibid).  
 
Cognitive evaluation theory (CET) beskrivs av Deci och Ryan (2000) som ytterligare 
en subteori till Self Determination Theory och som ger en ram kring de faktorer som 
stödjer eller undergräver utvecklande av inneboende motivation. Teorin resonerar 
kring att till exempel återkoppling, kommunikation eller belöningar, som leder till en 
känsla av att vara kompetent att genomföra en handling, kan förstärka inneboende 
motivation för denna aktivitet.  
 

I studier fann man att alla optimala utmaningar, feedback på de handlingar som 
påverkar andra och omgivningen samt frihet från nedsättande värderingar 
underlättade utveckling av egen motivation (ibid). Positiv feedback ökade alltså 
utveckling av inneboende motivation medan negativ feedback gav motsatt effekt. 
Vidare fann man att känslan av kompetens inte ensamt kunde förstärka utveckling av 
inneboende motivation. Det fordras också att det finnas en känsla av att själv kunna 
påverka och bestämma enligt samma forskare. 
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5.2 Sociokulturell teori 
 

Sociokulturell teori har sina grundtankar i att människan lär tillsammans med andra 
och alla individer hjälper till att återskapa och förnya sociokulturella mönster (Säljö 
2016). Lev Vygotskij var en framstående psykolog som med sin forskning försökte 
skapa förståelse för vilket samband det sociala sammanhanget och människans 
utveckling hade (Jess, Skott, Hansen & Lundin 2010). Även om lärande sker 
tillsammans med andra är människan inte en passiv mottagare utan är snarare 
selektiv då det gäller vad som är intressant och viktigt. Detta hör samman med den 
kognitiva utvecklingen och förändras med ålder och utvecklingsperiod (Chaiklin 
2003). 

Vygotskijs teori beskriver bland annat språkets betydelse för utveckling av tänkande 
och som ett redskap att beskriva det tänkta (Kinard & Kozulin 2012). I det 
sociokulturella perspektivets grundtanke finns även ett samband mellan tänkande 
och kommunikation. Tänkandet produceras av människor i samspel med andra och 
genom kommunikation får vi tillgång till andras tolkningar och kan på det viset lära 
oss av varandra. Vi kan genom samtal få resurser att tolka och förstå verkligheten 
och göra den till vår egen. För att nå ny kunskap behövs, enligt samma teori, förutom 
samarbete och vägledning, även anpassning till de intellektuella redskap som eleven 
har (Säljö 2016). Teorin bygger på att exempelvis verbal kommunikation kan stötta 
eleven att visa vad hen kan, då kunskapen kan vara större än den förmåga som 
eleven kan visa skriftligt. Vygotskij menar att språket har en särskild betydelse i 
människans mentala utveckling genom att det är ett verktyg för att uttrycka tankar 
och att skapa tänkande (Kinard & Kozulin 2012). För att lärande ska ske och bidra 
till att många olika utvecklingsprocesser kommer till stånd krävs att stödet är rätt och 
anpassas till vad eleven tidigare kan (Säljö 2016). Det är vanligt enligt samma 
forskare att läraren istället för att stötta eleven till eget utvecklande tänkande, lotsar 
eleven till rätt svar. Det innebär då att någon utveckling inte sker. Enligt Chaiklin 
(2003) är lärarens förmåga att ge rätt stöd en viktig del i elevens utveckling. Kinard 
och Kozulin (2012) berör också detta och menar att det har större betydelse för 
lärandet i matematik om elever får en undervisning som utvecklar förmågan att 
reflektera, analysera och planera istället för att mekaniskt tränas i matematiska 
operationer.  

Inom skolan finns många möjligheter att skapa förutsättningar för kognitiv och 
social utveckling. Genom att arbeta tillsammans med någon som är mer kunnig kan 
eleven “låna” kompetens från någon annan och kommer då så småningom kunna 
utnyttja det som egen kunskap, Chaiklin (2003) uttrycker det som att det som barnet 
kan göra i samarbetet idag, kan den göra självständigt imorgon. Detta förutsätter att 
det finns en interaktion mellan den mer kompetente och den lärande (ibid). 

Dessa teorier blir ett raster med vilket vi kan titta på undervisning som främjar 
lärande, självförtroende och motivation utifrån lärares beskrivningar i intervjuerna, 
observationerna och vid analys av enkätsvaren. Även i bakgrunden där tidigare 
forskning presenteras blir den sociokulturella teorin en ram inom vilken vi beskriver 
och förstår motivationsfrämjande undervisning.  
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6 Metod 
Vår intention med studien är att titta på hur undervisning kan se ut för att gynna ett 
matematiskt självförtroende och motivation för elever i matematiksvårigheter på 
mellanstadiet. Vi vill ta reda på vad elever som upplever svårigheter i matematik, har 
låg motivation och/eller lågt självförtroende anser är betydelsefullt för att lära 
matematik. Detta gör vi utifrån elevperspektivet, genom att undersöka vad eleverna 
själva anser är den bästa undervisningen för att motivation och självförtroende ska 
stärkas och bibehållas. För att ge studien en djupare dimension har vi även studerat 
hur undervisningen utformas och hur den av lärare beskrivs för att dessa elever kan 
utveckla sin matematiska förmåga, motivation och sitt självförtroende i ämnet. För 
att ta reda på detta har vi gjort enkäter med elever, observationer i fyra klasser samt 
intervjuat lärarna i de klasser där vi har gjort observationerna. Intervjuerna är till för 
att stödja observationerna och ge läraren en möjlighet att komma med ytterligare 
synpunkter.  
Med hjälp av SDT har vi fått fram viktiga faktorer som har vägts in i val av 
enkätfrågor, observationsfokus och i de frågor vi har ställt till undervisande lärare. 
Det har även varit en hjälp i analysarbetet av resultaten, som framkommit i de 
observationer vi gjort samt i enkätsvar från elev.  
Intervjuerna har gjorts med de lärare som undervisat i de observerade klasserna, 
vilket har gjort att vi kan koppla ihop observationspunkterna med lärarens 
reflektioner om sin undervisning. 

Vi utgår ifrån enkätsvaren i vår analys och kopplar sedan information från intervjuer 
och observationer till dessa. Då tiden var knapp för att hinna få ut enkäter, göra 
observationer och genomföra intervjuer kom det att innebära att det finns samma 
fråga två gånger på enkäten. Detta har vi tagit hänsyn till vid analysen och har endast 
använt den första. När vi tittat på resultatet av dessa två frågor, har eleverna i stort 
sett svarat på samma sätt på båda frågorna. Detta gör att vi inte tror att misstaget har 
påverkat studien nämnvärt. I analysen av enkäterna insåg vi även att vi hade kunnat 
precisera frågorna ytterligare för att de fullt ut skulle korrelera med de teorier vi har 
valt att använda som ram i vår studie.   

6.1 Enkäter  
 

Då vi ville ha med elevens perspektiv utan att utsätta eleven för onödiga 
påfrestningar genom att göra intervjuer, valde vi att göra en kortare elevenkät med 
samtliga elever (bilaga 1). Vi visste på förhand vad vi ville lägga vårt fokus på, därav 
valdes ett strukturerat frågeformulär. Det kan dock finnas en nackdel då vi gjort 
begränsningar i vilka frågor som finns att besvara. Dock gavs ett tillfälle till detta i 
slutet av enkäten då eleverna ombads att fritt skriva om sina tankar om skillnaden 
mellan ett bra och ett lågt självförtroende i matematik och hur ett bra självförtroende 
byggs upp.  

Enkäten delades ut i samband med en matematiklektion till hela gruppen. Alla elever 
fick i grupp en noggrann genomgång av enkäten och vi uppmanade även eleverna att 
be om hjälp om de inte förstod. Vi fanns med i klassrummet under hela tiden och 
gick runt bland eleverna för att försöka fånga upp eventuell osäkerhet. I enkäten 
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används en så kallad likertskala som innebär att påståenden graderas efter en skala. 
Den kan användas som ett verktyg för att mäta attityd och beteenden vilket är ett av 
studiens syfte. Eleverna ombeds svara på en enkät med påståenden graderade enligt 
likertskala, kring deras upplevelser av matematiken. Påståendena i enkäten kan 
kopplas till självförtroende och motivation. På så sätt hoppas vi kunna koppla 
samman lärande i matematik, självkänsla och motivation. Enligt Stukàt (2011) är det 
viktigt att enkäten inte görs för kompakt eller har för många frågor, vilket i så fall 
kan göra att respondenterna inte orkar hålla fokus och intresse. För att undvika detta 
har vi testat våra frågor på några av våra egna barn. De har fått reflektera över hur 
tydliga frågorna är, om frågorna går att förstå, om frågorna är relevanta samt om 
enkäten är lagom lång. Utifrån deras synpunkter har vi gjort ändringar i enkäten. Vi 
har provbearbetat några enkäter för att vara säkra på att frågorna är relevanta och går 
att analysera. Trots detta förarbete fick vi förklara vissa ord vilket kan ha påverkat 
resultatet i någon riktning, då vi gjorde enkätundersökningen var för sig. En så kallad 
gruppenkät gör att bortfallet kan minimeras, då enkäten lämnas ut till befintlig grupp 
(Dahmström 2011). Dock kan några elever med lågt självförtroende och motivation i 
matematik varit frånvarande då studien genomfördes. En gruppenkät föregås ofta 
med en muntlig information av forskaren själv och forskaren behöver vara medveten 
om är att resultatet kan påverkas medvetet eller omedvetet genom ordval eller tonfall 
(ibid). Detta har vi tagit hänsyn till och noga pratat igenom innan vi presenterade 
enkäten.  

6.2 Intervjuer  
 

För att få fördjupad förståelse har vi valt att även intervjua de fyra lärare som 
undervisade i de klasser där vi har observerat. Under intervjun är det av stor 
betydelse att ställa rätt frågor och att hålla fokus på frågan enligt Ahrne och 
Eriksson-Zetterquist (2015). Med intervju som metod är syftet att få fatt i kunskaper 
som forskaren ännu inte har, därav kan intervjuerna ske på olika sätt. Det kan vara 
några få formulerade frågor som ses som viktiga för studien men det kan också vara 
betydelsefullt att kunna följa upp svar med följdfrågor (Ahrne & Svensson 2015). 
Intervjuer kan även vara strukturerade, vilket kan leda till att det kan bli lättare att 
jämföra svaren över tid. En strukturerad intervju innebär att frågor formulerats i 
förväg och att få följdfrågor kan ges. En nackdel med den metoden är att det kan 
finnas viktig information som aldrig kommer fram i intervjun då följdfrågor inte kan 
ställas (ibid).  

Vi utgick från fem stödfrågor i våra intervjuer, vilket gjorde att vi kunde hålla kvar 
fokus på ämnet (bilaga 2). Dessa frågor utgår från observationspunkterna, vilket gör 
att intervjun kan bidra till att vi får en djupare förståelse för våra observationer. 
Intervjuerna har att spelats in och anteckningar har gjorts för att på så sätt undvika att 
missa viktig information samt säkerställa att tekniska problem inte kommer att 
innebära att intervjun blir oanvändbar. Intervjuerna har transkriberats på ett sådant 
sätt att pauser, suckar och avbrott inte har skrivits ut. Detta förfarande har vi valt då 
vi ansåg att det inte var relevant för vår studie. Svaren från intervjuerna har endast 
använts om de ansågs ha betydelse för studien.  
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6.3 Observationer 
 

Observationsmetoder kan variera beroende på syftet. Dessa kan genomföras både 
som deltagande observationer där forskaren blir en del av studien och på så sätt 
också påverkar resultaten. Forskaren kan också förhålla sig mer passiv och betrakta 
skeenden vid sidan av. Observationerna kan eventuellt ge uppslag till frågor, vilket 
kan göra att intervjuer bör göras för att ge en djupare förståelse av det studerade 
fenomenet (Lalander 2015). Vi har i vår studie valt icke-deltagande observationer 
med ett strukturerat observationsschema för att på ett bättre sätt kunna observera det 
vi i förväg har valt att titta på (bilaga 3). Syftet med observationsschemat är att 
deltagarnas beteende registreras systematiskt, vilket gjorde att det blev möjligt att 
studera det som vi ämnade studera (Bryman 2011). 

Observationsmetoden är vald utifrån etiska ställningstagande, där tanken att påverka 
eleverna själva så lite som möjligt, har styrt vårt val av metod. Elever i svårigheter 
kan ibland bli stigmatiserade enligt Goffman (1963/2011) något som vi vill undvika. 
Metoden innebär att vi får information om vad som händer i klassrummet. 
Interaktionen mellan elev - lärare och elev - elev kan studeras på ett sätt som med en 
annan metod inte skulle vara möjlig (Bjørndal 2005). Enligt Lalander (2015) är det 
eventuellt möjligt att man under sina observationer inte får tillräckligt med material 
som går att tolka. Då kan det, enligt forskaren, vara nödvändigt att komplettera 
studien med intervjuer.  

Då vi har gjort observationer i olika klasser har vi valt att använda ett 
observationsschema med en graderad skala. Vi har bland annat studerat uppstart av 
lektionen, hur läraren interagerar med eleverna för att skapa motivation och 
självförtroende för matematik samt hur lektionens avslut görs. Vårt fokus i 
observationerna är elever som befaras utveckla matematiksvårigheter.   

Vi har bland annat tittat på om de får stöd före och efter lektion? hur läraren lägger 
upp sin genomgång, om undervisningen innehåller flera nivåer, hur felsvar hanteras, 
av läraren, av klasskamrater, det vill säga hur trygg den lärmiljö eleverna befinner 
sig i är, hur eleven arbetar under lektionstillfället, enskilt, två och två, i grupp. 
Observationerna är gjorda vid ett tillfälle under vårterminen 2018. Vi observerade 
fyra matematiklektioner i årskurs fyra och fem.   

7 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik har tillämpats genom att information om studien och dess syfte har 
getts till elever, deras vårdnadshavare och de intervjuade lärarna. Information om att 
deltagandet är frivilligt har getts till samtliga, skriftligt och muntligt. I samband med 
intervjuerna med lärarna gjordes ljudinspelning som de godkänt. Missivet (bil. 4) har 
distribuerats med hjälp av de undervisande lärare som har kontakt med elever och 
vårdnadshavare. Respondenterna har även upplysts om att de när som helst kan 
avsluta, att de själva bestämmer hur länge de vill delta och att de kan avbryta utan att 
få några negativa konsekvenser. Enligt konfidentialitetskravet har berörda 
informerats om att eventuella uppgifter avidentifieras och att känslig information 
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behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt den.  Enligt 
Vetenskaprådets rekommendationer har även nyttjandekravet tagits i beaktande, 
vilket innebär att data använd endast i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2017). 
Maktperspektivet behöver särskilt beaktas då barn ingår i en studie. Elever i behov 
av stöd i sin matematikutveckling kan tolkas som mer utsatta och sårbara. Det 
innebär att forskaren behöver göra noggranna överväganden vid planering och 
genomförande av studien (Ahrne & Svensson 2015).  

8  Urval 
För vår studie har vi valt ut två klasser i årskurs fyra och två klasser i årskurs fem, i 
två kommuner. En med c:a 140 000 invånare och en med c:a 35 000. I den mindre 
kommunen var det 23 elever i årskurs fyra och 32 elever i årskurs fem. I den större 
var det 24 elever i årskurs fyra och 23 elever i årskurs fem. I dessa klasser gjorde vi 
både observationer och enkätundersökning. Urvalet skedde genom att vi valde ut de 
lärare som undervisade i respektive klasser i ämnet matematik för intervjuerna och 
frågade dem om de ville delta i studien. I den ena kommunen tillfrågades de 
matematiklärare som undervisade i de årskurser som vi avsåg studera. I den andra 
kommunen tillfrågades lärare via speciallärare i matematik och två visade intresse. 
Detta innebar att inga val gjordes för att bestämma vilka klasser som skulle delta i 
studien. Då båda skolorna är kända för oss innebar det ett så kallat 
bekvämlighetsurval. Det kan påverka möjligheten att generalisera resultatet, då 
respondenter vi har valt ska ingå i vår studie, inte är så stort (Bryman 2011). Trots 
detta ser vi det som positivt att vi har kännedom om skolorna vilket kan innebära att 
eleverna blir mindre påverkade, något som är viktigt att ta hänsyn till då man avser 
att studera elever i speciella utbildningsbehov (Källström Cater 2015). Studien är 
kvalitativ och har genomförts under en begränsad tid. Vi har valt respondenter som 
går på mellanstadiet då vi tror att de har förmåga att besvara enkäten utifrån faktiska 
erfarenheter. Vi ville att eleverna skulle gå kvar på skolan då studien var klar och 
valde därför bort årskurs sex. Då vi har valt att lägga vårt fokus på elever som 
hamnat i svårigheter matematik tar vi hjälp av enkätens frågor gällande 
självbedömning, för att identifiera anonyma respondenter i klassen som kan behöva 
stöd i sin matematikutveckling.    

Studien kan, trots de begränsningar det innebär i urvalsförfarandet, ändå ge 
intressant kunskap kring självförtroende och motivation och dess påverkan på 
elevers matematikutveckling.  

9 Resultat och analys 
I resultatet kommer vi att lyfta fram de delar som svarar mot våra frågeställningar; 
vilken undervisning som fokuseleverna anser gynnar lärande i matematik och vilka 
metoder lärarna använder för att gynna självförtroende och motivation.  

Redovisningen av studiens resultat görs utifrån tre datainsamlingsmetoder vilket i sig 
även speglar olika perspektiv. Elevperspektivet utifrån elevenkäten där 77 elever 
svarade, specialpedagogiskt perspektiv utifrån observationer av fyra 
matematiklektioner i fyra olika klasser samt lärarperspektivet utifrån intervju med 
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sammanlagt fyra lärare. Vi avser redogöra för resultatet som framkom genom 
enkäten och samtidigt göra en analys av de resultat som vi har fått från observationer 
och intervjuer med enkätsvaren då vi har ansett att det kan ge studien en djupare 
dimension.  

I arbetet med elevenkäten har vi valt ut de enkäter som indikerade att eleven kände 
oro, stress, omotivation och /eller att eleven uttrycker svårigheter att kunna och 
förstå matematik. Dessa indikatorer kopplar vi, med hjälp av våra teorier, till lärande 
i matematik, självförtroende och motivation som studien har som fokus. Enkätsvaren 
analyserades med hjälp av likertsskalan, som vi i efterhand graderade till en 
tiogradig skala. De elever som hade markerat svar under fyra plockades ut och 
benämns i studien som fokuselever. Det blev 46 elever och dessa har vi valt att ha i 
fokus i vår studie. De andra respondenternas svar har vi kallat ”övriga” och blir då 
en jämförelsegrupp. I redogörelsen för enkäterna står de övrigas procentsats i 
parentes.  

I diagram 3–5 redovisas resultaten i antal, då denna grupp handlar om ett fåtal elever 
och för att det lätt ska gå att jämföra resultaten. I detta resultat kan samma elev 
förekomma i flera diagram då de kan ha indikerat flera känslor. Då vårt fokus i 
studien är att ta reda på vad elever anser är matematikutvecklande undervisning, 
menar vi att det inte stör resultatet.   

Alla elever har inte svarat på alla frågor, men procentsatsen har beräknats för varje 
fråga. Analysen grundar sig på den data som framkommit och vi har valt att fokusera 
extra på de rubriker som vi har ansett intressant och relevant i relation till vårt syfte, 
den litteratur vi har läst samt de teorier vi har som grund för vår studie. De resultat vi 
analyserat är vad ovanstående elever anser är viktigt för att lära sig matematik. Vi är 
medvetna om att det finns ett tolkningsutrymme som kan göra att studien inte är helt 
tillförlitlig. Vi kan inte vara helt säkra på att eleverna verkligen svarar på det vi vill 
ha svar på. Elevernas svar kan bero på yttre omständigheter som vi inte vet något 
om. I analysen har vi valt att först göra en jämförelse mellan fokuselever och övriga 
elever. Därefter analyseras endast fokuselevernas svar utifrån tre områden. Slutligen 
presenteras lärares och elevers beskrivningar och tankar kring självförtroendets 
betydelse för lärande i matematik. I resultat- och analysdelen har vi relaterat till våra 
valda teorier och till viss del till den forskning vi presenterat i bakgrunden.  

9.1 Redovisning och analys av enkätsvar, intervjuer och observationer 
 

I diagramform finns hela resultatet av enkätsvaren redovisat. I de två första 
diagrammen redovisas svarsalternativen i nämnd ordning: inte viktigt, ganska 
viktigt, viktigt och mycket viktigt. Data från intervjuer och observationer kopplas 
samman i en analys av de delar vi ser som extra relevanta för vår studie. De 
presenteras i text under diagrammen.  
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9.1.1 Viktigt för lärande 

 

9.1.1.1 Stöd från omgivningen 
Första delen av enkätsvaren handlar om vad eleven anser är viktigt för att hen ska 
lära sig matematik. Stöd från föräldrar ansåg flest elever betydelsefullt för att lära 
sig. 84% (82%) har svarat att det är viktigt eller mycket viktigt. Även stöd av 
klasskamrater har relativt stor betydelse 75% (76%). Dock är det anmärkningsvärt 
att resultatet på påståendet ”stödet från läraren” endast är 77% (68%) av eleverna, 
som anser det viktigt eller mycket viktigt. Detta är intressant, då det är lätt att tro att 
det skulle ha störst betydelse då forskning pekar på lärarens betydelsefulla roll för 
elevens lärande (Hattie 2009; Chaiklin 2003; Löwing 2004; Forslund Frykedal 
2008).  

I enkätsvaren framkom att stöd från föräldrar är viktigt för eleverna. En lärare tar 
fram föräldraperspektivet och beskriver att de som grupp kan ha påverkan på sina 
barn som till viss del kan motarbeta lärarens uppdrag enligt styrdokumenten. 

...när ja tog över de här i 4:an det var att, det är ju lite det här räkna sida upp och 
sida ner det här att man gör inte matte om man inte gör din mattebok då...sukta efter 
att man ska ha en mattebok som är svårare. Och det fick jag från föräldrarna mail 
… de vill ha en svårare mattebok. Och då har jag fått jobba med, talat om för 
föräldrarna och jobbat med eleverna … så här står det i läroplanen… så är det inte 
bara att visa … att du bara skriver i en mattebok.  

Då det gäller stödet från kamrater visade observationerna exempel på samarbete. 
Vissa lärare lät eleverna själva välja kamrat att arbeta med, andra styrde indelningen. 
En lärare påtalade i intervjun att det var bra om eleverna kunde arbeta med samma 
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kamrat flera gånger, då det skapade en trygghet. En annan lärare betonade att det var 
viktigt att styra gruppindelningen helt för att gynna den sociala tryggheten i gruppen. 
Under våra observationer noterade vi ofta att eleverna samtalade med varandra. Det 
kan vara ett stöd från kamraten, men vi kan inte dra några slutsatser om det, då vi 
inte hade tillgång till det som sades.  

En orsak till att föräldrars och kamraters stöd uppfattades som viktigare än stödet 
från läraren kan förklaras med de exempel som vi ger nedan, vilka framkom i 
intervjuer och observationer. Under observationerna såg vi lärare som 
återkommande samtalade och stöttade eleverna. Det fanns dock observationer där vi 
noterade att elever blev sittande utan någon uppmärksamhet och stöd. Det fanns även 
elever som under hela lektionen höll på med något helt annat utan att läraren 
försökte motivera dem att delta. I intervjuerna framkom att lärare uttrycker att de får 
lägga undervisningen på en mellannivå som ska nå de allra flesta. En uppfattning 
som flera lärare uttrycker är att man gör detta för att lektionen ska fungera. Lärarna 
uttrycker en vetskap om att de på detta sätt inte kan möta vare sig de elever som 
behöver mer utmaningar eller de som behöver mer stöd.  

 ...problemet är väl att jag blir för fokuserad på att så många som möjligt ska få E 
åtminstone 

Detta tolkar vi som ett uttryck för att lärare inte alltid hade tid eller förmåga att ge 
det stöd som eleverna kanske behövde. Lärarna försökte dock möta dilemmat genom 
att skapa tillfällen då eleverna kan ha stöd av varandra. Bland annat var vissa 
klassrum möblerade så att det kunde stödja samarbete genom att eleverna satt i 
mindre grupper.  Ser man på elevens önskan om stöd från föräldrar, kamrater och 
lärare genom våra teorier, kan en koppling göras till dessa då positiv feedback kan 
utveckla den inneboende motivationen. Enligt sociokulturell teori är det viktigt att 
rätt stöd ges för att lärande ska ske (Säljö 2016). I intervjun visades en medvetenhet 
om detta, då en av lärarna berättade att hon på grund av stress istället lotsar eleven 
fram till rätt svar.  

9.1.1.2 Utvecklingsmål 
Det fokuseleverna ansåg var det viktigaste var att få reda på vad de behöver träna på. 
Här skiljde sig gruppen åt. Av fokuseleverna ansåg 95% detta i relation till övriga 
elever där 76% såg det som viktigt.  

Lärarna beskriver olika sätt att hitta elevernas kunskapsnivå. Några använder 
diagnoser som rättas av läraren själv, andra fokuserar mer mot självskattning och att 
lärare och elev tillsammans kommer fram till vad eleven kan och vad hen behöver 
träna på. Ett annat sätt som beskrivs är användning av små whiteboards där elever 
skriver lösningar som visas upp. På så sätt menar lärare att de får en uppfattning om 
elevernas kunskaper. En annan metod som beskrivs är Workshops. 

...ibland har vi ju workshops också då...de t.ex. gjort whiteboardtavlan och sen så 
går man runt och tittar på varandras då ... man går runt och tittar hur man har gjort 
då.  
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En lärare beskriver att de områden eleven inte behärskar, arbetar de med på en 
särskild tid under veckan. Flera lärare berättar att eleven själv kan avgöra om 
området behärskas eller inte.  

De får utvärdera själva efter kapitel och vad de känner sig säkra på och vad de 
fortfarande inte känner sig säkra på. 

Några lärare berättar om att det finns tydliga mål där eleverna själva är med och tar 
ansvar för sin utveckling. Det framkommer även i intervjuerna hur självskattning 
och utvärdering blir ett verktyg för att eleven ska se den utveckling som skett. 
Eleverna får då bedöma sina kunskaper inom ett visst matematiskt område utifrån 
påståendena osäker, ganska säker och säker. Genom att genomföra samma 
självskattning efter avslutat arbete med matematikområdet kan eleverna se sin egen 
utveckling. Vidare påtalas hur viktigt det är att titta tillbaka på tidigare uppnådda mål 
för att påvisa elevens framsteg. 

en självskattning innan så använder jag samma att göra en utvärdering också ...och 
tittar då, vad har jag lärt mig och det blir så tydligt då för det är tre kolumner då 
osäker, ganska säker, säker och då ser man som elev väldigt mycket hur de här 
kryssen flyttar sig… 

Vid de tillfällen vi gjorde observationer kunde vi inte se något av detta. Det innebär 
inte att det kan ha skett eller att det sker på andra lektioner.  

Enligt SDT har känslan av kompetens stor betydelse för motivationen. Elevernas 
önskan att få veta vad de behöver träna på kan tyda på att de söker en inre motivation 
för uppgiften. Omotivation, menar Deci och Ryan (2000), kan komma sig av att 
eleven inte känner sig kompetent nog att genomföra uppgiften. En elev som får veta 
vad hen behöver träna på, kan förutom få en känsla av kompetens, även uppleva en 
känsla av självständighet. Dessa båda delar är avgörande enligt SDT för att hitta en 
inre motivation (ibid).   

Att så många elever ansåg att det är av stor betydelse att få veta vad de behöver träna 
på, kan indikera att det finns en ökad medvetenhet hos lärarna och att de har samtalat 
om detta med eleverna. Lärarna själva uttryckte också detta i intervjuerna. Man 
skulle även kunna tolka det motsatta, att eleverna sällan vet vad de behöver träna på 
och vill ha mer stöd kring detta. Eftersom flera lärare ändå uttrycker att de arbetar 
med att tydliggöra elevernas enskilda utvecklingsmöjligheter, finner vi det mer 
troligt att det finns en medvetenhet kring detta. 

9.1.1.3 Nivåanpassning 
Det är även skillnad då det gäller vad fokuseleverna och övriga elever ansåg 
angående hur viktigt det är att uppgifterna är lagom svåra. 70% (53%) av eleverna 
svarade att det var viktigt eller mycket viktigt. Under observationerna uppfattade vi 
både tillfällen då uppgifterna kunde lösas på flera nivåer men också situationer med 
slutna uppgifter. Vi såg även situationer där elever arbetade med olika läromedel där 
de fick arbeta utifrån sin tänkta nivå. Vid introduktioner erfor vi också att det fanns 
olika svårighetsgrad i de frågor lärare ställde till eleverna. Vi såg dock flera exempel 
då elever inte var involverade alls eller mycket begränsat i undervisningen.  
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I intervjuerna framkommer att uppgifter som elever arbetar med är konstruerade så 
att de kan lösas på olika nivåer.  

Här fanns det en väldigt hmm vid lösning på det hela.  

En uppfattning som uttrycks är att varierade uppgifter och material är viktiga då 
elever lär sig på olika sätt. Flera lärare berättar att de använder läromedel där 
eleverna arbetar på olika nivåer utifrån sina kunskaper. 

Erbjuda praktiskt material när det behövs. Varva teori med spel så att det är 
omväxlande. 

...sen får man ju anpassa materialet ibland och förändra. Man börjar i en ände och 
ser man att det här funkar inte. Men att också ha med eleven i det och inte bara köra 
över utan man kommunicerar så att man inte sänker eleven 

När det gäller gruppsammansättningen gör lärarna på olika sätt beroende på vad det 
är för uppgift. Vid vissa tillfällen beskrivs det vara lämpligt att arbeta med någon 
som är i samma nivå. Andra tillfällen menar lärarna att det kan passa bättre att arbeta 
i grupper där eleverna kan stötta varandra och ta hjälp av varandras kunskaper.  

Ibland ... satt ihop lite grann efter nivågruppering ... men det är både ock det är 
också tänker att får man två olika kan den ena undervisa lite grann också så jag 
tycker nog att slumpen ändå ger den spridningen jag behöver. 

...ibland att jag vill sätta två jämbördiga bredvid varann med samma uppgifter så att 
de kan hjälpa varandra. 

Boaler och Staples (2008) lyfter i sin forskning fram att eleverna lär sig att ta vara på 
varandras kunskaper och att de tillsammans kan utveckla ett lärande. Detta motsäger 
arbetssättet att gruppera elever i nivåer utifrån kunskaper, så kallad nivågruppering. 
Flera studier visade att då skolor använder sig av nivågruppering minskar 
kunskaperna, inte bara hos de lågpresterande eleverna utan även de som har goda 
kunskaper i matematik och som placeras i de högre grupperna påverkas negativt 
(Boaler 2013). I de resultat vi analyserat kan vi se att nivågruppering endast används 
i liten begränsad utsträckning. Då våra resultat pekar mot att endast en av lärarna har 
en tydlig medvetenheten om gruppindelningens betydelse för lärande i matematik, 
kan det vara en av förklaringarna till att vi inte såg nivågruppering som metod att 
skapa grupper.  

Utifrån vår insamlade data, kan vi se att flera av lärarna har en medveten strategi för 
att hitta uppgifter som är på en lagom nivå för eleverna. Dock såg vi också att detta 
inte gällde alla lärare. Utifrån observationerna funderar vi över om de elever som vi 
under observationerna såg inte var involverade alls i undervisningen, hade 
svårigheter inom matematiken eller om deras passivitet orsakades av andra faktorer. 
Oavsett orsaken till deras passivitet kan vi göra antaganden om att det har en negativ 
inverkan på deras känsla av samhörighet, självständighet och kompetens då de 
hamnar utanför gruppens gemenskap. Enligt SDT har dessa tre faktorer stor 
betydelse för att hitta en inre motivation, som enligt samma teori är betydelsefull för 
lärande (Taylor et al 2014).  
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9.1.2 Känsla på matematiklektionen 
Nästa del som handlar om vilken känsla eleven har på matematiklektionen anser vi 
är relevant att ha med då Self Determination Theory har sin grund i motivationens 
betydelse för lärande. På den här delen av enkäten fick eleven sätta ett kryss på en 
linje som var graderad från ”stämmer inte alls” till ”stämmer helt”. Under arbetet 
med resultatsammanställningen delade vi in linjen i fyra delar och räknade ut 
procentsatsen på dessa delar. Även här står de övriga elevernas resultat i parentes så 
att det ska gå lätt att jämföra resultatet. 

 

Genomgående på dessa frågor har fokuseleverna svar som pekar mot sämre känsla 
för matematik än övriga elever. Det var dessa frågor vi använde för att välja ut den 
grupp vi valt att kalla fokuselever. 7% (0%) av eleverna markerade att det inte 
stämmer alls att de kan och förstår på matematiklektionen, 24% (0%) ansåg att det 
stämmer till viss del.  

Av övriga elever är det fem påståenden som samtliga uttrycker stämmer helt. Dessa 
påståenden handlar om känslan att kunna och förstå, att lära sig saker, att kunna 
fråga, att få hjälp samt en känsla av lugn. När det gäller känslan av lugn och att 
kunna och förstå skiljer det sig också gentemot fokuselevernas svar 70% (100%).  

På alla lektioner vi observerade uppfattade vi att lärarna hade ett relationellt 
förhållningssätt, som visade på strävan att skapa ett positivt klimat. Vid samtliga 
observationer sågs lärare som visade på värme och empati mot alla elever. Vi 
uppfattade också att lärare talade till eleverna på ett positivt sätt och att det fanns en 
strävan efter att skapa en trygghet i gruppen.  

En lärare uttrycker att hen har som metod att låta två elever prata med varandra kring 
en fråga, för att underlätta för eleverna att våga säga om något är svårt eller att de 
inte förstår. Flera lärare arbetar med modellen EPA, som innebär att eleven arbetar 
själv först, sedan i par för att därefter samtala i hela gruppen. Detta kan också vara 
ett sätt som utvecklar ett tillåtande klimat i klassrummet. I flera intervjuer framkom 
lärares beskrivningar att använda misstag som lärande. En lärare går runt och lyssnar 
och samtalar med eleverna för att få bekräftat att eleverna förstått men använder 
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också tillfället för att hitta eventuella missuppfattningar som sedan kan lyftas i 
gruppen.  

Ja, jag går runt och lyssnar på grupperna...då får jag en uppfattning… nu har de 
förstått eller då kan jag också gå tillbaka sen med lektionen lite grann man kollar 
då, ja den här missuppfattningen ser jag att många gör och då lyfter jag de 
missuppfattningarna. 

Vikten av att skapa ett tillåtande klassrumsklimat var också tankar som kom fram i 
intervjuerna. I observationen såg vi dock också motsatsen, då vi vid flera tillfällen 
uppfattade tråkningar och hånskratt. 

Enligt sociokulturell teori sker lärande i samspel med andra och den lärmiljö 
människan befinner sig i. Tillsammans med andra utvecklas människans tankar och 
då vi kommunicerar med varandra kan ny kunskap skapas (Säljö 2016). I vår data 
kan vi se exempel på tillfällen då detta kunnat ske. För att förstå de dilemman som 
elever kan befinna sig i då de har en känsla av att inte kunna och förstå, behöver vi 
titta på de oskrivna regler som styr lärsituationer utifrån begreppet sociomatematiska 
normer. Det är inte bara inom klassrummets ramar som normen skapas, utan det 
påverkas också av de normer som finns på skolan samt samhällets normer (Wester 
2015). Flera av de intervjuade lärarna uttryckte att de arbetade för att få ett tryggt 
klimat i klassen, men det kan råda en viss diskrepans mellan uppfattningen om de 
sociomatematiska normer mellan lärare och elever. De sociomatematiska normer 
som finns i de klassrum som vi har observerat kan vara en av förklaringarna till att 
fokuseleverna uppfattar en sämre känsla mot matematik. 

På påståendet att jag känner mig glad var det 30% (12%) som markerade på den 
nedre delen av skalan. Vi noterar att det är en högre andel av fokuseleverna som 
uttrycker att de saknar glädje på matematiklektionerna. Enligt SDT har känslan av att 
känna glädje för uppgiften stor betydelse, då Deci och Ryan (2000) menar att detta 
påverkar den inre motivationen positivt. De talar om integrerad reglering, som är den 
fas som leder till en känsla av autonomi. Ju starkare känslan av autonomi är, desto 
närmare kommer känslan av en inneboende motivation. I intervju med en av lärarna 
beskrivs detta tydligt, då läraren uttrycker den glädje som syns då elever lyckas. 

Att få se dem, att se att de kan lyckas i det lilla, när man ser att det lyser i dem för att 
de har lyckats 

Att jag lär mig saker svarade 96% (100%) på den övre halvan på skalan. På 
påståendet att ”jag kan fråga om jag inte förstår” svarade 96% (100%) att det 
stämmer eller stämmer helt. 99% (100%) svarade att det stämmer eller stämmer helt 
att de får hjälp. När frågan om hen känner sig lugn svarar 9% (0%) att det inte 
stämmer alls, 22% (0%) att det stämmer delvis. 21% (6%) känner att det stämmer 
helt eller delvis att de är stressade under matematiklektionen. En femtedel av 
fokuseleverna svarade alltså att de känner sig stressade under matematiklektionerna 
och endast 6% av övriga uttryckte samma ståndpunkt. 

Känslan av stress och oro är anmärkningsvärt då stress och kognitiv förmåga kan 
motverka varandra. Vi har därför tittat vidare på vad dessa elever ansåg om övriga 
frågor. 16% (6%) har markerat att det stämmer eller stämmer helt att de känner oro 
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under matematiklektionerna, dessa har också analyserats vidare. Eftersom frågan om 
eleven känner sig glad är ställd tidigare i enkäten kommer den frågan inte att 
redovisas igen. På påståendet om känslan av motivation svarar 11% (0%) av 
eleverna att det inte stämmer alls, vidare svarar 22% (21%) av eleverna att det 
stämmer till viss del. Även dessa elevers svar har vi tittat närmare på. 

9.1.3 Resultat och analys av fokuselevers svar 
Då tidigare forskning visar att stress, oro och omotivation kan påverka lärandet i 
negativ riktning har vi i vår studie valt att fokusera extra på elever som uttrycker att 
detta på matematiklektionen. Trots att dessa elever inte är så många till antalet anser 
vi ändå att det är relevant för vår studie, då vi vill belysa dessa elevers 
förutsättningar för att lära sig matematik. Nedan finns diagram för dessa elever 
representerade. Samma elever kan förekomma i flera diagram och indikera till 
exempel både stress, omotivation och oro. 

9.1.3.1 Stress 
Av fokuseleverna är det nio elever som har markerat på den övre skalan, det vill säga 
att de känner sig stressade under matematiklektioner. Nedan presenteras deras svar.  

 
 

 

Alla nio eleverna anser att stöttning från föräldrar, att få veta varför en uppgift ska 
göras samt få veta vad hen behöver träna på, är viktigt eller mycket viktigt. Stöd från 
omgivning är analyserat ovan, men det är viktigt att notera att här sticker resultaten 
ut i jämförelse med tidigare resultat i diagram 1. Enligt SDT är känsla av kompetens 
samt självständighet faktorer som påverkar utveckling och välbefinnande (Taylor et 
al 2014). Som en följd av detta kan möjligheterna att utveckla en inre motivation för 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Uppgifterna är lagom svåra
Jag får hjälp

Jag får veta vad jag behöver träna på
Det är roliga uppgifter

Jag får uppmuntran och positiv feedback
Jag vet varför jag ska göra en uppgift

Mina föräldrar stöttar mig
Mina klasskamrater stöttar mig

Mina lärare stöttar mig
Jag får arbeta tillsammans med en eller…

Jag får prata om matte i grupp

stressade - För att lära mig matematik tycker jag att 
det är viktigt eller mycket viktigt att: 

diagram 3 

9 elever
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matematikämnet öka. En lärare talade om rutiner, ramar och trygghet i 
undervisningen som ett sätt att skapa goda förutsättningar för lärande i matematik. 

… vi kör väldigt lika. Jag upplever ju att barn mår bra av rutiner att de känner igen 
sig. De är trygga med vad som kommer att hända och då kan man ju utmana dem 
med mer svårare saker istället när de är trygga och vet vad de gör.  

I intervjuerna framkom att lärare kände att de ibland kunde skapa stress hos 
eleverna, då de själva upplevde sig stressade av att de inte hann stanna hos eleven så 
lång tid som de behövde, då flera elever behövde hjälp. 

Om det är något som jag behöver förklara länge, ja man kan ju känna att man 
behöver stå här länge kanske 7 minuter och så är det tre händer i luften. Då blir det 
så klart stress. Kanske känner eleverna att jag är stressad så jag lotsar istället, eller 
ger dem för lätta uppgifter när de fastnar.  

En elev har gjort koppling mellan självförtroende och stress i delen av enkäten med 
frisvar.  

Man känner sig orolig stressad rädd för att göra fel om man har ett lågt 
självförtroende. 

En annan elev uttryckte att provsituationer kunde innebära ökad stress. 

Känner mig stressad ibland när det är prov 

I litteraturgenomgången har vi redovisat resultat där forskning visar att prov kan öka 
elevens stress till negativa nivåer. Studier visade även att prov påverkade elevers 
resultat och självkänsla negativt (Boaler & Staples 2008). Vi vet också genom 
forskning att stress kan påverka den kognitiva förmågan negativt. Detta kan innebära 
att elevers matematiska tänkande kan hämmas vid stress (Sjöberg 2006; Butterwort 
& Yeo 2010; Beilock 2008, 2011). Det i sin tur, menar vi, kan påverka motivation 
och självförtroende, då känslan av kompetens är en av grundstenarna i SDT.   

9.1.3.2 Kommunikation 
Att få prata om matematik i grupp, att få hjälp och att få stöd av lärare har också 
rankats högt av dessa elever. Vi menar att om eleven känner en stress, kan ett 
sammanhang där elever arbetar tillsammans vara stressreducerande då eleven kan få 
stöd av sina kamrater. När vi ser på detta utifrån SDT, tolkar vi det som att det kan 
påverka stressnivån i positiv riktning. Kommunikation har enligt samma teori 
betydelse för att känsla av kompetens utvecklas, som i sin tur kan förstärka 
utveckling av inneboende motivation (Deci & Ryan 2000) Den sociokulturella teorin 
ser det kommunikativa samspelet som en väg till lärande (Säljö 2016). Även då det 
gäller stöd från lärare ser vi att känslan av kompetens kan påverkas negativt om 
läraren inte ger rätt stöd. Att bli lotsad eller få uppgifter på fel nivå kan påverka 
känslan av kompetens negativt, vilket i sin tur kan påverka stressnivån. På de 
lektioner vi studerade såg vi både tillfällen där elever gavs möjlighet att 
kommunicera och diskutera matematik tillsammans med andra men även lektioner 
där detta inte gavs utrymme för. I intervjuerna beskriver lärarna olika sätt att arbeta 
kommunikativt. En lärare gör koppling till resonemangsförmågan i kunskapskraven.  
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...gått igenom kring det här...med kunskapskraven...vad betyder det här med att 
resonera, vilka krav ställs på dig då? 

Lärarna beskriver även att man använder samtal som metod för eleverna för att 
beskriva olika tankesätt. Eleverna får samtala i par och sedan berätta för hela 
gruppen. 

För då jobbar dom två och två och sen…Delger dom gruppen då 

Ett kommunikationsmaterial som beskrivs, tar fasta på att alla i gruppen har ett 
ansvar och uppmuntras till att utveckla och förklara matematiska tankegångar. En av 
lärarna tänker alltid igenom vilka som ska ingå i en grupp så att den blir dynamisk, 
medan de andra tänker att eleverna ska lära sig att arbeta med alla. En lärare pekar på 
nyttan med att arbeta med olika kamrater, då de får tillfälle att lära sig av varandra. 

Det beskrivs att eleverna får berätta och förklara för någon som ännu inte har 
förstått. Detta kan enligt läraren innebära att eleven kanske förklarar bättre än vad 
läraren gör. 

det ger ju också mig en indikation på att, va bra då kan ju du förmedla till nån som 
kanske inte har förstått.  

...förklarar på ett sätt som någon annan förklara på just för den eleven... 

Kommunikation enligt sociokulturell teori är viktig på så sätt att den kan vara ett 
redskap för att finna ny kunskap (Säljö 2016). Enligt teorin skapas kunskapen 
tillsammans med andra med hjälp av språket. 

9.1.3.3 Motivation 
Av fokuseleverna är det 12 elever som har markerat att de känner omotivation på 
matematiklektionen. Nedan presenteras deras svar. 
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11 elever tyckte att det var viktigt eller mycket viktigt att få veta vad de behöver 
träna på. En elev markerade att det inte var viktigt. I intervjuerna framkommer att en 
lärare använder sig av formativ bedömning på så sätt att diagnoser rättas tillsammans 
med elever och omedelbar feedback ges. 

...när de gör de diagnostiska proven då så rättar jag alltid tillsammans med 
eleven...jag ser att det är en så stor vinning och där jag direkt kan ge den här 
feedbacken tillbaka till eleven. 

… att de får utvärdera själva efter kapitel och vad de känner sig säkra på och vad de 
inte känner sig säkra på.  

Det (diagnosen) är ju att jag ska veta vad de kan och vad de behöver träna på. Efter 
det får de ett arbetsschema med alla de momenten som de behöver träna vidare på 
och så gör de ju det.  

Lärare använder olika metoder för att hitta elevernas olika nivåer. I detta arbete 
finner vi uttryck för att eleverna involveras i bedömningen av det de behöver träna 
på. Vår tolkning av resultatet är att det finns en medvetenhet hos elever och lärare 
om betydelsen av att tydliggöra elevens utvecklingsmöjligheter. Enligt CET, en 
subteori till SDT, har bland annat återkoppling tillsammans med känslan av att 
kunna påverka och bestämma, betydelse för möjligheten att förstärka elevens 
inneboende motivation (Deci & Ryan 2000).  

För dessa elever med låg motivation är det också viktigt att få möjlighet att få arbeta 
tillsammans med en eller flera, veta varför en uppgift ska göras samt att läraren 
stöttar.  

Resultat som överraskar är att sju av tolv elever indikerar att roliga uppgifter inte har 
så stor betydelse. I lärarnas utsagor ser vi inte heller något uttryck för betydelsen av 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Uppgifterna är lagom svåra
Jag får hjälp

Jag får veta vad jag behöver träna på
Det är roliga uppgifter

Jag får uppmuntran och positiv feedback
Jag vet varför jag ska göra en uppgift

Mina föräldrar stöttar mig
Mina klasskamrater stöttar mig

Mina lärare stöttar mig
Jag får arbeta tillsammans med en eller…

Jag får prata om matte i grupp

Motivation - För att lära mig matematik tycker jag 
att det är viktigt eller mycket viktigt att:

diagram 4

12 elever
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roliga uppgifter. Detta kan bero på att begreppet “roliga uppgifter” definieras av 
elever och lärare på ett annat sätt än vad som avsågs. Vår intention var att få fatt i 
känslan av lust och meningsfullhet i samband med matematik.  

Forskning som finns beskrivet i litteraturen handlar om att uppgifter som känns 
lustfyllda och meningsfulla gynnar elevens lärande i matematik (Lundberg & Sterner 
2009). Med hjälp av SDT kan vi förklara vikten av att använda uppgifter som kan 
innebära glädje och förståelse för uppgiftens syfte då känsla av autonomi leder till 
utveckling av inneboende motivation. Lärare beskriver dock hur de med hjälp av 
digitala verktyg skapar motivationshöjande aktiviteter där eleverna både enskilt och 
tillsammans med andra kan lösa olika uppgifter. Verktygen beskrivs ge visuellt stöd 
och möjlighet till samarbete.  

Bingel är en lärplattform där man digitalt får uppgifter ...då lägger jag upp färdiga 
uppgifter på deras (elevernas) hemsida. ...kan jag ju lägga in olika beroende på var 
den eleven befinner sig också. 

Trots att lärarna inte har tagit upp roliga uppgifter som en viktig del i 
matematikundervisningen i intervjuerna, ser vi att de ändå har en undervisning som 
kan uppfattas som inspirerande. 

9.1.3.4 Oro 
Av fokuseleverna är det 8 elever som har markerat att de känner oro på 
matematiklektionen. Nedan presenteras deras svar. 

 

Det är fyra områden där sju av åtta elever indikerar högt. Resultatet visar att de ser 
som mycket viktigt att få arbeta tillsammans med en eller flera kamrater. På 
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Jag får hjälp

Jag får veta vad jag behöver träna på
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Jag får uppmuntran och positiv feedback

Jag vet varför jag ska göra en uppgift

Mina föräldrar stöttar mig

Mina klasskamrater stöttar mig

Mina lärare stöttar mig

Jag får arbeta tillsammans med en eller…

Jag får prata om matte i grupp
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är viktigt eller mycket viktigt att:

diagram 5
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påståendet om behovet av föräldrastöd svarar sex elever att det är mycket viktigt och 
två elever att det är viktigt. När det gäller stöd från kamrater är det en som inte 
tycker att det är viktigt övriga tycker att det är viktigt eller mycket viktigt. Stöd från 
lärare uppger fem elever att de tycker är mycket viktigt, två elever tycker att det är 
viktigt och en elev att det är ganska viktigt.  

En sammanfattning av dessa resultat är att elever som uttrycker oro under 
matematiklektioner önskar stöd i hög utsträckning. Att få arbeta tillsammans med en 
eller flera är också mycket viktigt för dessa elever.  I intervjuerna framkom att 
lärarna hade olika sätt för att motverka oro hos eleverna. Lärarna berättar att det är 
viktigt att eleven får gå sakta framåt och få möjlighet att lyckas.  

Att man får ta små steg, att de känner själva att de klarar av det. Att de får tro på sig 
själva, känner de att de kan lyckas för alla vill ju lyckas.  

En lärare beskriver att hen ser att eleverna inte vågar fråga om de inte förstår. 

...för man vågar ju inte säga inför hela klassen…  

För att motverka detta låter hen flera elever prata tillsammans om ett problem. Hen 
menar att det då är lättare att våga berätta att man inte förstår, då eleven inte är 
ensam om detta. I observationerna syntes detta på tre av fyra lektioner. 

Vår tolkning utifrån det sociokulturella perspektivet, då det gäller samarbete, är att 
tänkandet kan utvecklas i det samspel som uppstår i kommunikationen mellan 
eleverna. På det sättet kan ett lärande ske då utbyte av tankar och uppfattningar 
överförs via språket. Detta menar vi, kan leda till minskad oro hos eleverna. Genom 
SDT kan vi tolka det som att elever med stor oro också kan uppleva en brist när det 
gäller tilltro till sin förmåga. Deci och Ryan (2000) talar om begreppet autonomi 
som en känsla av att genom delaktighet och möjlighet att påverka uppnå viss 
valfrihet. Faktorn att själv kunna bestämma, menar de, har betydelse för utveckling 
och lärande (ibid). Vi ser även att det finns en gemensam faktor mellan dessa elever 
och de elever som uttrycker stress, båda dessa grupper önskar att arbeta med en eller 
flera. Vi tror att genom att utforma undervisningssituationer där trygghet kan skapas 
genom samarbete med andra, kan även oron reduceras. 

9.1.3.5 Elever och lärares uppfattning om självförtroendets betydelse för lärande i 
matematik 

Flera av de intervjuade lärarna tar upp att självförtroendet är viktigt för lärande. I 
samband med detta påpekas även vikten av lärarens positiva förväntningar och att 
eleven känner att lärarna tror på elevens förmåga. Samtidigt uttrycker en av lärarna 
att det är svårt att stärka självförtroende för de elever som har svårigheter inom 
matematik och där utvecklingen går långsamt. 

Deras självförtroende är så klart jätteviktigt, förväntningar från min sida, att jag har 
positiva förväntningar.  

Sen är det ju svårt om de jobbar och jobbar, det är ju svårt då, att de inte ska ge 
upp. 
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I enkäten ställdes två frågor med frisvar, hur man kan få ett bättre självförtroende 
och vad det är för skillnad på ett bra eller lågt självförtroende i matematik. Några 
elever svarade såhär: 

Mycket beröm och hjälp och stöd.  

Att tänka att man klarar det.  

Bra: för att man vet att om man har fel lär man sig av sina misstag. Lågt: För att 
man tror att man inte klarar något.  

Om man har ett bra självförtroende i matematik så tänker man att man klarar det 
här om man inte har ett bra självförtroende så tänker man att man inte klarar det. 

På frågan om vad som ses som viktigt för att lyckas i matematik svarar en av lärarna:  

Självförtroendet definitivt. Att våga med mera. Det är det största hindret jag 
upplever det är de elever som är så rädda att göra fel att de inte vågar jobba ens. 
...med pepp och uppmuntran och stöd och såhär, vågar prova, kommer längre och 
längre… det är ju absolut viktigt att kunna höja självförtroendet. Berömma och 
peppa och uthållighet och kämpa.  

Tolkar vi dessa citat utifrån SDT, kan det översättas till att om självförtroende finns 
har eleven tillit till sin förmåga, som enligt teorin är en av grundstenarna för ett 
framgångsrikt lärande. Enligt Wery och Thomson (2013) gynnas elevernas tilltro till 
sin förmåga då de ges möjlighet till egna val. Boaler (2013) använder begreppet 
dynamiskt mindset, vilket innebär att det finns en förmåga att se sig som en lärande 
individ. Det kan påverka uthålligheten positivt, vilket kan leda till att lärande kan 
ske.  

10 Diskussion 
Självförtroende och motivation är viktigt för hur elever lär matematik, det är flera 
forskare enade om internationellt (Deci & Ryan, 2000; Dedic et al 2014; Butterworth 
& Yeo 2010; Sjöberg 2006). Av 77 elevsvar indikerade 46 elever lågt 
självförtroende, omotivation och/eller att de inte kan och förstår. Det är en 
förhållandevis stor andel av eleverna som tillhör det vi kallar fokusgrupp och som 
kan befaras hamna i matematiksvårigheter. Här ser vi att skolan har en stor utmaning 
i att möta dessa elevers behov. Kunskap kring självförtroende och motivation och 
dess betydelse för matematikframgång behöver nå fram till fler lärare så att 
undervisningen kan utvecklas så att fler elever känner motivation och tillit till sin 
förmåga.  

Vad som är betydelsefullt för eleven har vi i den här studien försökt ta reda på samt 
vad som idag görs i olika skolor för att påverka motivation och självförtroende i 
positiv riktning. Det är viktigt anser vi, att i dessa tider då mål och betyg har en stor 
roll i den politiska debatten lyfta betydelsen av elevens behov och då med fokus på 
motivationsskapande undervisning där motivation och självförtroendet för 
matematik kan växa.  Flera forskare lyfter fram betydelsen av att elever lyckas i 
matematik, då det kan påverka de livsval som görs (Mafakheri et al 2013; Abbasi et 
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al 2013). Även föräldrars socioekonomiska situation påverkar elevers möjlighet att 
lyckas i matematik. Likaså har föräldrar inverkan på elevers självförtroende och 
motivation (OECD 2012, 2014). Att erhålla matematiska kunskaper ger verktyg att 
kunna utforska, tolka och förstå situationer och de företeelser man möter. 
Avsaknaden av detta kan ge konsekvenser i vardagen och påverka yrkesval som i sin 
tur kan påverka den ekonomiska situation man lever i. Skolan har i sitt uppdrag att 
verka utjämnande och läraren har en viktig roll i att skapa dessa förutsättningar (SFS 
2010:800). Skolan ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Vi tror 
tyvärr att skolan ibland blir en bricka i ett politiskt spel, där siffror och resultat har 
fått för stor betydelse, men vi måste fråga oss vem som tar ansvar för de elever som 
inte når upp till förväntade resultat? Vi behöver även ställa oss frågan varför den 
psykiska ohälsan hos barn ökar. Här har skolan ett ansvar anser vi. Motivation och 
självförtroende är inte svaret på alla dessa frågor, men vi hoppas att den här 
uppsatsen ska väcka tankar om hur vi åstadkommer undervisning där elever är mer 
motiverade och har ett starkare självförtroende, då vi tror att det är vägen till mer 
välmående elever och kanske även bättre måluppfyllelse.  

I studier kring självförtroende och motivation och där SDT användes som teoretisk 
ram såg forskare bevis på att inneboende motivation verkar vara den viktigaste 
förklaringen till skolprestationer (Taylor 2014). Resultatet om egen motivation är 
också förvånande med tanke på att denna typ av motivation upprepade gånger visat 
sig minska i takt med att barn kommer högre upp i skolsystemet (Jess et al 2011). 
Inneboende motivation var alltså den typ av motivation som hade den största 
betydelsen för att förutsäga skolprestationer (Deci & Ryan 2000).  

I lärarnas utsagor kommer tankar fram kring självförtroendet och dess betydelse för 
att lyckas i matematik. Lärare talar också om vikten av att visa att de tror på elevens 
förmågor och att ha positiva förväntningar på eleverna. Även eleverna anser att 
självförtroende spelar roll för hur man lyckas med matematik i skolan. Då det finns 
en insikt om detta kan det betyda att lärare på ett medvetet sätt försöker stärka 
elevernas känsla av att kunna och förstå. Att få arbeta med uppgifter utifrån den 
förståelse och det kunnande eleven har kan stärka elevens självförtroende då det kan 
leda till en känsla av kompetens. Det vi i vår studie sett är att de elever som ingår i 
vår studie, har vetskap om självförtroendes roll för att lyckas i matematik och att 
tillit till sin förmåga är en viktig faktor. Lärare uttrycker vikten av att våga försöka 
och att och se ett misslyckande som en lärande situation som kan hjälpa andra.  

10.1 Samarbete  
Studien har sin grund i våra tidigare erfarenheter som speciallärare i matematik, då 
vi ofta träffat elever med låg motivation och självförtroende inom ämnet matematik. 
Vi har själva funderat kring hur dessa elever i matematiksvårigheter kan motiveras 
och hur deras självförtroende kan stärkas, då vi tror att det skulle hjälpa deras 
kunskapsutveckling. Vår strävan med detta arbete är att finna svaret på dessa frågor. 
I studien hittade vi flera olika områden som kan ha betydelse för motivation och 
självförtroende inom matematiken. Intressant är att det eleverna anser är det 
viktigaste för att lärande ska ske, går i samma linje som grundstenarna i SDT. En 
tydlig linje som elever ansåg var positivt för deras matematikutveckling var att få 
arbeta med en eller flera kamrater. I analysen drar vi slutsatsen att dessa elever kan 
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känna en trygghet i ett delat ansvar. I sociokulturell teori är samarbete och 
kommunikation ett sätt att erövra ny kunskap. Eleverna lär sig av varandra och 
samarbete har visat sig hämma stress och oro (Boaler & Staples 2008). Dock menar 
forskningen är det av stor betydelse att dessa samarbetsgrupper görs med stor 
noggrannhet då det annars kan ha motsatt effekt (Boaler 2017; Löwing 2004). 
Studien visade att lärares kunskap om detta var förhållandevis litet. Både 
observationer och intervjuer visade att grupper ofta inte bildades med någon djupare 
tanke, utan snarare hade lärarna som motiv att alla ska kunna arbeta med alla. Här 
menar vi att det behöver hållas isär vad eleverna ska träna på. I matematik där oro 
och dålig självkänsla lätt kan skapas, då matematik ofta kan handla om rätt eller fel, 
(Linnanmäki 2003) är det av stor vikt att grupperna är noggrant genomtänkta. Om 
detta sker kan det leda till den trygghet som vi tror att elever med stress och oro 
söker.  

Forskning har visat att samarbete mellan elever kan vara ångestreducerande. 
Tillsammans med andra, där eleven känner sig accepterad och att de tillhör gruppen, 
skapas ett “vi” som har stor betydelse för motivationen att lära (Forslund Frykedal 
2008). I vår studie fann vi resultat från gruppen fokuselever som sticker ut i relation 
till övriga då det gäller känsla av oro. För dessa elever var det mycket viktigt att få 
arbeta tillsammans med en eller flera kamrater. Det kan tolkas som att oron kan 
reduceras då fokuseleverna har kamrater som stöd. Genom att lära tillsammans med 
andra i en trygg lärmiljö kan känslan av samhörighet öka och elevens 
självständighetsutveckling främjas (Forslund Frykedal 2008). En undervisning som 
ger utrymme för att arbeta tillsammans var alltså något som fokuselever i vår studie 
såg gynnade lärande i matematik.  

Intervjuerna visade både att lärarna använder samarbete som ett sätt att stärka och 
skapa trygghet, samtidigt som de använder detsamma för att skapa möjlighet att 
utveckla den matematiska kommunikativa förmågan. Att arbeta tillsammans med 
andra kan stimulera lärande och ge stöd till de som behöver det (Gillies & Boyle 
2010). Detta kan, om det görs på rätt sätt, skapa möjligheter att utveckla den 
kommunikativa förmågan (Kinard & Kouzulin 2012).  

10.2 Utvecklingsmål och nivåanpassning  
 

Ett annat område som fokuseleverna ansåg var viktigt för att lära matematik var att 
få veta vad de behöver träna på och att uppgifterna var lagom svåra. I litteraturen 
finner vi många exempel på forskning som visar att detta har stor betydelse för 
lärande i matematik. En undervisning som är utformad så att den passar varje elev, 
innebär att läraren måste ha ett arbetssätt som är flexibelt (Boo 2014; Löwing 2004) 
och ha kunskap om elevens nivå (Hattie 2009). I vår tolkning av detta med hjälp av 
SDT, kan det innebära att om eleven får formativ återkoppling och uppgifter på sin 
nivå, blir eleven mer motiverad att lära vilket i sin tur kan skapa en känsla av 
kompetens. Detta kan leda till att eleven utvecklar en inre motivation för uppgiften. 
Intervjuerna visar olika sätt som lärarna använder för att påtala elevens 
utvecklingsbehov. Detta var även något vi såg i observationerna. Formativ 
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återkoppling är alltså en metod i undervisningen som ökar elevers motivation, 
självförtroende och lärande i matematik. 

Löwing (2004) betonar i sin avhandling vikten av att gruppuppgifter är noga 
utformade och att de kan lösas på flera nivåer. Annars, menar författaren, finns en 
risk att elever med matematiksvårigheter hamnar utanför gruppen. I våra 
observationer och intervjuer framkom att det fanns elever som kunde uppfattas vara 
utanför gruppens gemenskap. Vid observationerna såg vi några tillfällen som visade 
att uppgifter var utformade så att de kunde lösas på flera nivåer. Här ser vi dock att 
det behövs större kunskap.  

Det finns en viss diskrepans mellan det forskning tar upp om hur arbetssätt som 
gynnar alla nivåer och det vi såg i våra observationer. I forskning är det uppgifter 
som är utformade så att de kan lösas på flera nivåer som antas gynna lärande i 
matematik. I en del av våra observationer och intervjuer såg vi flera exempel på att 
lärare med hjälp av olika läromedel försökte ge eleven undervisning på rätt nivå. 
Detta kan ställas i relation till det som Boaler (2013) påpekar i sin forskning, där hon 
menar att det är eleven som ska välja nivå, då hen annars kan känna sig sänkt och 
tappa motivationen. Det kan inte ske, menar vi, då eleven får arbeta i en annan 
matematikbok. En ytterligare diskussion borde även handla om valet av läromedel. 
Vi ser inte att det idag finns ett läromedel som gynnar alla elever och där samarbete 
och kommunikation är en del av lärandet. Här ställs stora krav på lärare anser vi, då 
de själva måste hitta relevanta uppgifter som tillgodoser dessa behov. Vi kan utifrån 
forskning dra slutsatsen att matematikundervisning i högre grad behöver utvecklas 
för att möta elever på den matematiska nivå de befinner sig på.  

 

 

10.3 Stöd 
 

Stöd från kamrater och föräldrar skattas högt av fokuseleverna. Detta kan förklara 
varför resultatet att arbeta med en eller flera var viktigt. Detta är ytterligare något 
som fokuseleverna i studien ansåg gynna lärande i matematik. I forskning påtalas 
vikten av att ha ett klassrumsklimat som gör att eleven kan känna sig trygg och där 
hen får utvecklas utan att självförtroendet knäcks (Wery & Thomson 2013; Chinn 
2017). Eftersom det har fått stor betydelse av fokuseleverna, kan det tyda på att i de 
klasser vi har observerat, kan det vara ett tillåtande och gott klassrumsklimat. Men 
då vi noterade tråkningar och sänkande kommentarer under våra observationer kan 
vi inte dra slutsatsen att det förhåller sig så. De klassrumsnormer som finns i 
klassrummet är något som borde medvetandegöras så att ständigt arbete kring detta 
förekommer i våra skolor. Wester (2015) menar att det kan ha stor betydelse för hur 
inlärning kan ske.  

I elevenkäten beskrevs föräldrarnas stöd som viktigt både för fokuselever och övriga 
elever. För fokuseleverna som indikerat känsla av stress på matematiklektionerna, 
var det dock samtliga som menade att föräldrastödet var viktigast. Det kan tolkas 
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som ett uttryck för att den socioekonomiska bakgrunden är en avgörande faktor för 
skolframgång. Man kan reflektera vidare kring detta i relation till resultatet av 
elevenkäten som visar att lärarens stöd inte ansågs så betydelsefullt som föräldra- 
och kamratstöd. Det kan vara så att elever med sämre socioekonomiska 
förutsättningar “förstår” att de har ett sämre utgångsläge jämfört med sina kamrater 
och att skolan inte lyckas med att kompensera för den ojämlikhet som råder. Här 
behöver skolan utvecklas då läraren har en avgörande betydelse för om dessa elever 
ska kunna lyckas i matematik (Sjöberg 2006). Forskning visar att elever från 
socioekonomiskt missgynnade familjer har lägre självförtroende och presterar lägre i 
matematik (OECD  2012). Dock är det intressant att lyfta fram att en undervisning 
som främjar ett flexibelt, reflekterande och analyserande sätt att närma sig 
matematiken gynnar matematisk utveckling för elever som hamnat i 
matematiksvårigheter eller presterar lågt (ibid; Kinard & Kouzulin 2012). 

Resultaten skulle också kunna visa på motsatsen, det vill säga att fokuseleverna i vår 
studie har god socioekonomisk bakgrund och att de har höga förväntningar hemifrån 
vilket kan ge som effekt att föräldrastöd anses som viktigare. 

I intervjuerna framkom beskrivningar av att föräldrar försökt påverka 
undervisningen i strid mot lärarens uppdrag och forskning. Man kan fundera över 
vilken socioekonomisk situation de föräldrar har som är aktiva i relation till skolan 
och undervisningen och vars barn ingår i vår studie. Föräldrarnas socioekonomiska 
ställning skulle kunna påverka föräldraengagemanget och i viss utsträckning ge 
effekt på elevsvaren.  

10.4 Stress, oro och omotivation 
 

För de elever som hade uttryckt stress var stöd av föräldrar, få veta varför hen ska 
göra en uppgift och vad hen behöver träna på av mycket stor betydelse. Att dessa tre 
områden hade störst betydelse kan tolkas som ett uttryck av att kunna påverka, 
vilken har stor betydelse för inneboende motivation. Då stress påverkar eleven 
negativt (Beilock 2008) är det av stor vikt att lärare uppmärksammar detta hos 
eleven och försöker hitta andra lösningar som innebär att stressen minskar. Enligt 
vårt sätt att se kan elever som känner sig stressade finna att det är en hjälp att 
motverka stress, om de vet vilka förutsättningar som råder. Detta kan då påverka 
deras möjlighet till självständighet och därmed upplevelse av lägre stress.  

Vid en av intervjuerna påtalade en lärare att hen eventuellt kunde påverka elevens 
stressnivå negativt, då hen kände sig stressad själv av situationen i klassrummet då 
flera elever behövde hjälp samtidigt. Genomgående i arbetet har det visat sig att det 
finns en känsla av att inte hinna med att möta eleverna på det sätt som lärarna själva 
vet skulle vara bra och som de skulle önska. Vi anser att det är en organisationsfråga, 
där storleken på grupp har stor betydelse för om lärare lyckas skapa en undervisning 
där elevens förutsättningar får styra, så att eleven på bästa sätt kan utvecklas mot 
målen. Dagens läroplan har stora krav på lärare och elever. Hur detta påverkar 
eleverna vet vi idag inte, men vi känner en viss oro då vi ser många elever och lärare 
som inte mår bra.  
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I matematikämnet är det vanligare att elever upplever oro än i andra ämnen 
(Linnanmäki 2003). Den vetskapen gör att vi som undervisar i matematik bör ha ett 
förhållningssätt som gör att oro kan minskas. Eleverna själva indikerar att de vill 
arbeta tillsammans med en eller flera och få stöd av lärare, klasskamrater och 
föräldrar. Vi ser i vår studie att det finns en medvetenhet kring detta. Krav på hög 
måluppfyllelse, kan eventuellt göra att det ibland blir svårt att möta dessa elever på 
rätt sätt. 

Känslan av motivation har behandlats genomgående i det här arbetet. Om vi tänker 
att vi ska dra några korta slutsatser om detta stora ämne är det först och främst hur 
viktigt den inre motivationen är. Har en elev inre motivation förstår hen betydelsen 
av uppgiften. Svårigheten är som vi ser det, att skapa dessa tillfällen och uppgifter 
som gynnar elevens inre motivation. Forskning menar att denna motivation inte 
gynnas av betyg utan istället skapar motsatt effekt (Pulfrey, Butera & Buchs 2011). 
Även här ser vi en utvecklingspotential, då motivationshöjande arbetssätt måste 
bättre korrelera med läroplanens mål.  

I dagens skola där stort fokus ligger på betyg har betydelsen av självförtroendet och 
motivation för matematik kommit lite i skymundan, anser vi. Då självförtroende och 
egen inre motivation kan ha stor betydelse för skolframgång är det angeläget att de 
uppgifter elever möter upplevs som intressanta och betydelsefulla samt att eleven har 
viss valfrihet (Jungert 2014). Elever som under lång tid hamnat i misslyckanden i 
skolarbetet löper risk att må sämre som vuxna (Henriksson 2004). Denna vetskap gör 
att vi inom skolan måste fortsätta att utforska hur elever bäst lär, så att skolan möter 
alla elever på det sätt som var och en kräver. Vi tror att det kan finnas svårigheter att 
knyta samman den kunskap som finns om lärande, till den praktiska verksamheten. 
Här ser vi att kollegialt lärande kan vara en väg att gå. När vi applicerar 
Sociokulturell teori på lärande ur ett vuxenperspektiv, kan man förmoda att ny 
kunskap skapas tillsammans med andra även då det gäller vuxna. Genom att ha rätt 
fokus på diskussionerna med relevant forskning i grunden, kan vi tillsammans hitta 
nya vägar då teori och praktik blir en fungerande enhet.  

11 Vidare forskning 
Vi har i vår studie valt att inte ta med genusperspektivet, men då informationen om 
elevens kön togs med i våra enkäter, såg vi att det kan finnas ytterligare en aspekt på 
matematiklärande i samband med motivation och självförtroende. På grund av 
utrymme var vi tvungna att välja bort genusperspektivet. Förutom de orsaker vi har 
presenterat i vårt arbete kan genus ha betydelse för framtida yrkesval. Palmer (2010) 
lyfter fram forskning som visar att det finns stereotypa uppfattningar om flickors och 
pojkars matematiska förmågor som överförs från lärare till elever och som ger en 
negativ effekt på elevers matematikutveckling. Man kan också notera att forskning 
visat att matematikångest är starkare bland pojkar än bland flickor, vilket kan 
uppfattas som något motsägelsefullt (Palmer 2010). 

Boaler (2017) och Palmer (2010) visar i forskning att det även inom 
universitetsvärlden finns starka statiska föreställningar kring medfödd begåvning 
som leder till att kvinnor i större utsträckning än män utesluts från högre studier och 
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positioner inom matematikämnet. Andelen kvinnor som söker sig till högre studier 
eller yrken inom matematikområdet är litet (Palmer 2010). Det kan innebära att 
forskarvärlden går miste om många potentiella matematiker och att vetenskapen blir 
alltför ensidig. Vi ser att det skulle vara intressant att göra en studie kring 
förhållandet mellan självförtroende och motivation i matematik och genus. 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning om matematik                   

Vad tycker du är viktigt för att du ska lära dig matematik? 
Svara på frågorna genom att kryssa i den rutan som stämmer bäst med vad Du 
tycker. 

Pojke  flicka 

  

För att jag ska lära mig matematik tycker jag att det är viktigt 
att:  

 
uppgifterna är lagom svåra 

  

inte viktigt                  ganska viktigt                  viktigt              mycket viktigt 

 

jag får hjälp  

   
  

inte viktigt                  ganska viktigt               viktigt                mycket viktigt 

 

jag får veta vad jag behöver träna på  

   
  

inte viktigt                  ganska viktigt                viktigt               mycket viktigt 
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det är roliga uppgifter 

   
  

inte viktigt                  ganska viktigt              viktigt                 mycket viktigt 

 

jag får uppmuntran och positiv feedback 

   
  

inte viktigt                  ganska viktigt               viktigt.               mycket viktigt 

 

 

jag vet varför jag ska göra en uppgift 

   
  

inte viktigt                  ganska viktigt               viktigt                mycket viktigt 

 

 

mina föräldrar stöttar mig 

   
  

inte viktigt                  ganska viktigt              viktigt                 mycket viktigt 

 

mina klasskamrater stöttar mig 

   
  

inte viktigt                  ganska viktigt               viktigt               mycket viktigt 
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mina lärare stöttar mig 

   
  

inte viktigt                  ganska viktigt              viktigt                 mycket viktigt 

 

jag får arbeta tillsammans med en kamrat 

   
  

inte viktigt                  ganska viktigt              viktigt                   mycket viktigt 

 

jag får prata om matte i grupp 

   
  

inte viktigt                  ganska viktigt             viktigt                  mycket viktigt 

 

Sätt ett kryss på linjen där du tycker att det stämmer bäst. 

På matematiklektionen känner jag:  

-att jag kan 

Stämmer inte 
alls__________________________________________________stämmer helt 

 

-att jag är glad  

Stämmer inte 
alls__________________________________________________stämmer helt 
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-att jag lär mig saker  

Stämmer inte 
alls__________________________________________________stämmer helt 

 

-att jag kan fråga om jag inte förstår  

Stämmer inte 
alls__________________________________________________stämmer helt 

 

-att jag får hjälp  

Stämmer inte 
alls__________________________________________________stämmer helt 

 

På matematiklektionen känner jag:  

-mig lugn  

Stämmer inte 
alls__________________________________________________stämmer helt 

 

-mig stressad  

Stämmer inte 
alls__________________________________________________stämmer helt 

 

-mig orolig  

Stämmer inte 
alls__________________________________________________stämmer helt 

-mig motiverad 

Stämmer inte 

alls_____________________________________________________________stämmer helt 
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Skriv kort om vad Du tror:  

- att självförtroende i matematik betyder. 

 

 

 

Skriv kort om vad Du tror: 

- vad skillnaden är mellan att ha ett bra självförtroende i 
matematik eller att ha ett lågt självförtroende i 
matematik? 

 

 

Skriv kort vad Du tror: 

- hur man kan få ett bättre självförtroende i matematik? 

 

 

 

Tack för att Du ville hjälpa oss!  
//Karin och Lotta 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till lärare 

 
Hur gör du som lärare för att möta alla elevers behov?  

 

Hur tänker du kring strukturen på lektionen för att alla elever ska kunna lyckas?  

 

Vilka läromedel och arbetssätt används och varför? 

 

 Hur används tester och prov i undervisningen?  

 

Vad ser du som betydelsefullt för elever ska lyckas i matematik? 
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Bilaga 3 

Observationsschema 

 
 

läraren: värde 
1-4 

övriga 
noteringar 

Lärmiljö - talar till eleverna på ett 
positivt sätt 

  

 
- visar värme och empati mot 

alla elever 

  

 
- strävar efter att alla elever 

ska känna sig trygga 

  

 
- ser till att eleverna vågar ta 

risker och göra försök 

  

 
- ser misstag som tillfällen till 

lärande 

  

Lektionsstart - ser till att alla elever är med 
i starten av lektionen 

  

 
- ser till att eleven har förstått 

och följer upp de som har 
mer behov av stöd 

  

 
- är öppen för frågor och 

tankar 

  

skapar 
motivation för 
uppgiften 

- ser till att eleven har 
meningsfulla uppgifter 

  

 
- eleverna får uppgifter på sin 

nivå 
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- använder elevnära uppgifter 

  

 
- har positiva förväntningar på 

eleverna 

  

 
- låter eleverna arbeta i sin 

takt med uppgiften 

  

 
- anpassar arbetsformer 

utifrån elevens behov 

  

 
- ger stöd under lektionen så 

att eleven blir motiverad att 
fortsätta 

  

 
- ger möjlighet att 

kommunicera och diskutera 
matematik i fungerande 
grupper/par   

  

 
- ger eleven tillgång till 

lärverktyg och hjälpmedel 

  

 
- ger möjlighet till 

självständiga val 

  

 
-  ger formativ återkoppling 

på arbetet/prestationen 

  

avslut av 
lektionen 

- avbryter i god tid så att 
eleverna får en 
sammanfattning av 
lektionen och målet 

  

 
- lyssnar på elevernas frågor 

  

 
- har ett tydligt avslut av 

lektionen  
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Bilaga 4 

Hej! 

      

Vi heter Lotta Roman Tidanå och Karin Johansson och läser 
specialpedagogik mot matematikutveckling på Linnéuniversitetet. 
Under våren genomför vi en studie om elevers upplevelser kring 
matematik. Lärares tankar om hur undervisning i matematik ska 
läggas upp för att gynna elevernas lärande ska också ingå i 
studien. 

 

För att få elevernas perspektiv kommer vi att vara med på en 
matematiklektion där ditt barn ingår. Vi kommer även be ditt barn 
fylla i en enkät som besvaras anonymt.   

Studien vilar på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 
innebär att deltagandet i enkäten är frivillig och ditt barn kan välja 
att avstå. All information behandlas konfidentiellt och resultatet 
används enbart i forskningsändamål. Det innebär att ingen 
information kommer att kunna spåras tillbaka till ditt barn eller ditt 
barns skola.    
  

      

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att 
kontakta oss för mer information. 

     
     

Med Vänliga Hälsningar 

Lotta Roman Tidanå tel.nr. XXX XX XX XX 

Karin Johansson tel.nr. XXX XX XX XX 

     
    

   


