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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att få fördjupad kunskap och förståelse för vad elever i 

matematiksvårigheter upplever som motiverande för att lära sig matematik. Utifrån syftet 

valdes en kvalitativ forskningsansats med fokusgruppsintervjuer som metod. Fyra 

fokusgruppsintervjuer genomfördes med elever från gymnasieskolans yrkesprogram och 

introduktionsprogram. Intervjuerna transkriberades och analyserades och där framkom många 

och olika motiverande faktorer som kategoriserades. Resultatet av analysen diskuterades med 

hjälp av tidigare forskning samt de sociokulturella och relationella perspektiven. Elevernas 

uttalanden visar på en stor medvetenhet om vilka faktorer som främjar deras motivation för att 

lära sig matematik. En övervägande del av faktorerna handlar om lärarens egenskaper, ämnes- 

och relationskompetens samt undervisningens utformning. Även inre faktorer hos eleven, 

studiemiljön och yttre faktorer påverkar elevernas motivation. Många av elevernas 

förklaringar till varför de motiverande faktorer de tar upp motiverar är kopplade till känslor. 

Känslornas betydelse för elevernas motivation bör därför tas på större allvar. I studien 

framkommer att motivation har betydelse för elevernas lust att lära sig matematik. Begreppet 

motivation är mångfacetterat visar tidigare forskning och även denna studie. Det är lätt att 

lägga ansvaret för den bristande motivationen på eleven medan det i själva verket handlar om 

att det saknas lärandemiljöer som skapar motivation. 

 

Nyckelord: lust att lära, lärandemiljö, matematiksvårigheter, motivation, relationer 
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Inledning 

Det här självständiga arbetet i specialpedagogik handlar om elever i matematiksvårigheter och 

vad som motiverar dem att lära sig matematik. Vi har båda lång erfarenhet av 

matematikundervisning både från grundskolan och under de senaste åren från 

gymnasieskolans introduktionsprogram. Vi upplever att många av de elever vi undervisar idag 

saknar motivation vilket de även ofta själva bekräftar. Detta leder många gånger till hinder i 

deras matematikutveckling och förklaringarna till svårigheterna är ofta komplexa. Hinder i 

matematikutveckling är ett sammansatt specialpedagogiskt område då flera olika 

yrkeskategorier och forskarmiljöer kan ha olika utgångspunkter för att studera olika fenomen 

inom matematiksvårigheter (Lunde, 2011). 

Matematikkunskaper är viktiga ur ett samhällsperspektiv (Engström, 2015). Att en stor grupp 

omotiverade elever inte når målen i skolan menar Hugo (2007) är ett samhällsproblem. För att 

öka möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser och få förutsättningar att fatta väl 

grundade beslut i vardagslivet ska kunskaper i matematik ges (Skolverket, 2011a). Skolan har 

dessutom ett särskilt ansvar för de elever som riskerar att inte nå målen på grund av 

svårigheter och därför ska hänsyn tas till elevers behov och förutsättningar står att läsa i både 

Lgr11 och Lgy11 (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Resultaten i matematik hos 

svenska elever har försämrats under flera år enligt mätningar från både PISA och TIMSS 

(Skolverket 2016a; Skolverket 2016b). Resultaten från ämnesproven i matematik, årskurs 9, 

visar att var femte elev inte nådde målen vilket Engström (2015) tolkar som att tidigare 

insatser inte gett önskat resultat. Han menar att insatser som till exempel Matematiklyftet vars 

syfte var att utveckla undervisningen i matematik inte blivit det lyft som man hoppats på och 

speciellt inte för elever i matematiksvårigheter. För dessa elever kanske en av Skolverkets 

nyare kompetensutvecklingssatsningar för att möta alla elevers olika behov och anpassa 

undervisningen, Specialpedagogik för lärande, kan göra skillnad framöver. Det är positivt att 

resultaten i matematik från PISA och TIMSS 2015 visar att den negativa utvecklingen nu har 

brutits (Skolverket 2016a; Skolverket 2016b). Förklaringarna till detta svarar tyvärr inte 

mätningarna på.  

Redan 2003 tillsatte regeringen en delegation på grund av att många elever inte nådde målen 

för betyget Godkänt i matematik i grundskolan och på gymnasieskolans yrkesprogram (SOU 

2004:97). Delegationen hade i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att utveckla 

undervisningen i matematik, öka intresset och förändra attityden till ämnet. I betänkandet från 
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delegationen lyfter man fram att det skulle vara en liten investering att tidigt följa upp och 

åtgärda elevers bristande motivation och att det i sin tur skulle ge resultat. För att kompensera 

de elever som inte hemifrån har med sig uppmärksamhet och intresse för matematik måste 

man, enligt delegationen, satsa på att fånga deras uppmärksamhet och väcka intresse för 

ämnet i skolan. Skolinspektionen (2010) har, när de granskade kvaliteten i undervisningen i 

matematik på gymnasieskolor, konstaterat att de flesta av skolorna inte lyckas ge eleverna den 

undervisning de har rätt till. De flesta av de lektionsbesök skolinspektionen genomförde hade 

en gemensam genomgång följt av eget arbete vilket inte alls stämmer överens med 

gymnasieskolans kursplanemål eller programmål. Flera av matematiklärarna på de 

yrkesförberedande programmen ansåg att eleverna inte kunde tillgodogöra sig annat än 

mekaniskt räknande utan förståelse. Skolinspektionen menar att både deras granskning och 

resultat från motivationsforskning visar att det behövs ett flertal olika åtgärder för att följa 

kursplanemål och programmål. De pekar på olika åtgärder för att förbättra verksamheten på 

skolnivå, rektorsnivå men också på lärarnivå genom uppföljning och utvärdering på skolnivå, 

större ansvarstagande av kvaliteten i undervisningen på rektorsnivå och kompetensutveckling 

på lärarnivå. Trots att skolan inte passar alla menar Hugo (2007) att den politiska debatten om 

skolan som förs idag handlar om att vi genom större kontroll och flera mätningar ska lösa 

problemet med omotiverade elever som inte når målen i skolan. Även Lunde (2011) menar att 

det finns en stark tro på att standardiserade tester och nationella prov ska ge indikationer så att 

förvaltningar ska kunna sätta nya mål och ge nya styrinstrument för att utveckla 

matematikämnet. Han menar vidare att detta med standardiserade tester och nationella prov är 

en internationell trend men huruvida detta utvecklar matematikämnet finns det begränsad 

kunskap om. 

Sjöberg (2006) konstaterar att forskning framöver i större utsträckning borde ta sin 

utgångspunkt i skolan och i högre grad låta elevens beskrivning stå i centrum. Därför anser vi 

det angeläget att ur ett specialpedagogiskt perspektiv få fördjupad kunskap om och förståelse 

för elever i matematiksvårigheter och vad de upplever motiverande för att lära sig matematik. 

Vår förhoppning med denna studie är att kunna synliggöra några av dessa elevers röster om 

vad som kan inverka på deras motivation för att lära sig matematik. Vi hoppas även att vårt 

resultat ska kunna bidra till att utveckla undervisningen för dessa elever.    
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Bakgrund 

I bakgrunden presenteras en översikt om motivation och lust att lära enligt styrdokument, 

matematiksvårigheter, motivation samt tidigare nationell och internationell forskning. Då vår 

studie är småskalig är vi medvetna om att all tillgänglig forskning inte blir belyst. Bakgrunden 

avslutas med våra teoretiska utgångspunkter samt studiens syfte och frågeställning.  

 

Motivation och lust att lära enligt styrdokument 

Sanderoth (2002) menar att skolans uppdrag har förändrats genom tiderna och att det har lett 

till nya läroplaner. Ett exempel på detta är när begreppet lust att lära införs i Lpo94, vilket var 

en beställning från samhället för att modernisera och demokratisera skolans uppdrag enligt 

Sanderoth. Vid sin genomgång av styrdokument från 1940-talet fram till milleniet har hon 

studerat och tolkat hur begreppet lust att lära gestaltats genom åren. Det finns i styrdokument 

enligt henne både ord och uttryck som anger en riktning mot lust att lära och ord som 

aktivitet, självtillit, intresse, trivsel samt meningsfullhet som är viktiga för att skapa lust att 

lära.  

Skrivningarna från 40-talet innehåller enligt Sanderoth (2002) ord och uttryck som 

kombinerades med lust, bland annat lust att vidga kunskaper, att söka sanningar, att engagera 

sig och lust att ställa frågor. Innebörden i skolutredningen från 1940 tolkar hon som att det 

handlar om ett livslångt lärande. I studieplanen från 1955 menar hon att eleven beskrivs som 

aktiv med lust att ställa frågor men mycket av den humanism som funnits tidigare saknas. 

Under 60-talet ersätter motivation och spontan nyfikenhet 40-talets kombinationer med lust 

enligt författaren. Elevens lust berörs mycket kort i Lgr62 och den tidigare riktningen mot 

livslångt lärande menar hon nu är mindre tydlig, ”Principerna för undervisning var 

motivation, aktivitet, konkretion och åskådlighet, individualisering och samarbete (MAKIS).” 

(s. 48)  

I Lgr80 talar man enligt Sanderoth (2002) om verksamhetslust och elevernas motiv och 

motivation ses som drivkrafter. Orden motiv och motivation finns kvar men inte i samma 

omfattning som tidigare enligt henne. Under 90-talet försvinner motivation helt och ersätts i 

Lpo94 med lust att lära men i och med den målstyrda struktur som införs i denna läroplan 

menar författaren att den spontana lusten att lära fritt i skolan hindras. Från 40-talet till och 

med 90-talet finns, enligt Sanderoth, begrepp som variation, möte, relation, situation, 
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innebörd och samspel med och hon menar att dessa har en betydelse för att skapa lust att lära. 

I vilken omfattning begreppen användes varierade vilket hon menar berodde på hur viktiga de 

bedömdes vara i skolans uppdrag. 

Utbildningen i skolan ska ge alla elever stimulans och stöd för att kunna utvecklas så långt 

som möjligt utifrån sina förutsättningar samt ge livslång lust att lära (SFS 2010:800; 

Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Skolan ska även stimulera elevernas nyfikenhet och 

självförtroende (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). I kursplanens syfte för matematik 

Skolverket (2011a) står att ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 

matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.” (s. 62) Vid 

vår genomgång av nu gällande läroplaner för grundskola Lgr11, gymnasieskola Lgy11 och 

skollag SFS 2010:800 kunde vi inte hitta begreppet motivation. Detta stämmer överens med 

det Blomgren (2016) kommit fram till vad gäller Lgr11 och skollag. Han menar att en svensk 

definition på motivation i skolsammanhang idag är att eleven ska få en möjlighet att utveckla 

sin nyfikenhet och livslång lust att lära.  

 

Matematiksvårigheter  

Hinder i matematikutveckling delas ofta in i neurologiska, psykologiska, sociologiska och 

pedagogiska områden (Lunde, 2011). Inom varje område finns undergrupper som mer 

specifikt beskriver hindren. Det psykologiska området kan till exempel delas in i ångest, 

koncentrationssvårigheter och motivation. Medan det pedagogiska området till exempel kan 

delas in i stora undervisningsgrupper, felaktiga undervisningsmetoder, inkluderande arbetssätt 

och bristande motivation. Lunde menar att matematiksvårigheter1 som uppstår i samspelet 

mellan elevens lärstil, det matematiska innehållet och hur det undervisas kan betraktas som ett 

multifaktoriellt problem. Han menar även att matematiksvårigheter räknas som ett 

sammansatt fenomen vilket det inte finns så stor kunskap om. Sjöberg (2006) däremot, 

konstaterar att det finns omfattande forskning om elever i matematikproblem men han menar 

ändå att det krävs mer forskning innan man kan anses ha kunskap i ämnet. Anledningen till 

detta menar han är att förklaringarna till problemen är både många och komplexa. Enligt 

Sjöberg är det vanligt att elever i matematiksvårigheter under matematiklektionerna har en låg 

                                                           
1 Några författare använder begreppet matematiksvårigheter medan andra använder begreppet 
matematikproblem. Vi har valt att använda det begrepp som källan gör då vi tolkat att de olika begreppen har 
samma betydelse. 
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arbetsinsats som orsakas av otillräcklig motivation. Hans studie visar att organisatoriska 

problem och låg motivation och till följd av den en låg arbetsinsats förklarade stora delar av 

elevernas problem. Majoriteten av eleverna i Sjöbergs studie framhöll vikten av att få arbetsro 

under matematiklektionerna och orsakerna till bristen på arbetsro var stora 

undervisningsgrupper. De mest drabbade eleverna var de som redan var i matetematikproblem 

och detta ledde då ofta till koncentrationssvårigheter.  

Nordisk och annan internationell forskning visar att omfattningen av matematiksvårigheter är 

minst lika stor som läs- och skrivsvårigheter, vilket innebär att det rör sig om ungefär 15 

procent (Lunde, 2011). Han menar att det finns mycket litet skrivet om de insatser som 

behövs för elever i matematiksvårigheter. Enligt Lunde är det dessutom så att i skolan 

kartläggs och utreds elevernas svårigheter men den informationen används inte då man 

utformar de specialpedagogiska insatserna. Engström (2015) konstaterar att elever i 

matematiksvårigheter fortfarande verkar vara en blind fläck i undervisningssituationer. Han 

menar att trots kompetensutvecklingsinsatser som till exempel Matematiklyftet så har inte 

undervisningen för de elever som är i matematiksvårigheter utvecklats.  

 

Motivation 

Enligt NE (2018) definieras motivation som en: 

psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 

olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör 

vissa saker snarare än andra. De behövs för att vi ska förstå det faktum att organismer 

konsekvent strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden. Motivationskällan kan 

antingen förläggas inom personen eller organismen, som i instinkts- eller drivkraftsteorier, eller i 

yttervärlden, som i s.k. incentivteori. (www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/motivation) 

Motivation betraktas sedan 1980-talet som ett komplext och multidimensionellt fenomen 

enligt Blomgren (2016). Orsakerna till begreppets komplexitet menar han är att ”det används 

för att förstå och förklara vilka inre och yttre processer som får människor att påbörja och 

även fortsätta med en aktivitet eller handling…” (s. 56) Även Giota (2013) beskriver 

begreppet motivation som mångfacetterat och svårdefinierat då det innehåller flera olika inre 

processer, både enskilda och i samspel med andra. Vidare menar hon att motivation innefattar 

både fysiska och mentala handlingar. Ansträngning och uthållighet räknas till fysiska 

handlingar medan de inre processer som att reglera och styra sitt lärande mot nya mål är 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/motivation
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exempel på mentala handlingar. Det finns en ansenlig mängd internationell forskning om 

motivation men den svenska forskningen inom området är inte lika omfattande, enligt Giota. 

Giota (2006) menar att det är svårt att definiera vad motivation att lära i skolan är på grund av 

begreppets komplexitet. Detta beror på att motivation anknyter till ett flertal andra begrepp 

som ”drift, behov, intresse, inre och yttre motivation, lärande- och prestationsmål, multipla 

mål, förväntningar, värden och attityder.” (s. 95) Ett problem enligt henne är att kunna skilja 

begreppen åt och avgöra deras inbördes relationer. Vidare menar hon att förutom svårigheter 

med att definiera begreppet är det också svårt att bedöma motivation, eftersom det är en inre 

process. En inre process kan inte direkt observeras utan genom elevers uttalanden eller 

beteenden kan vi skapa oss en uppfattning om graden av motivation. Även Hannula (2016) 

samt Wæge och Pantziara (2010) menar att motivation inte kan observeras men att den kan 

ses indirekt genom tankemönster, känslor och/eller beteenden. Hannula ser motivation som 

lust att göra något eller undvika att göra något. Motivation är beroende av elevens val av de 

mål som kommer från behov, tro på möjligheten att kunna nå mål och känsloreaktioners 

påverkan men för att förstå en elevs beteende måste vi även veta elevens motiv för att nå 

målen. Motivation kan därför, enligt Hannula, ses som en elevs behov, mål och mening som 

kan observeras av och kommuniceras till andra. Mål och orsaker är faktorer som har betydelse 

för om en elev visar engagemang eller inte i en aktivitet (Wery och Thomson 2013). De 

definierar motivation som individens vilja att delta i lärprocessen. 

Wery och Thomson (2013) menar att det finns många motivationsteorier och i flera av dem 

anges självförtroendets roll samt omgivningens och socialisationens betydelse. Författarna 

själva beskriver två motivationsteorier, achievement-teorin (prestation) och expectancy-value-

teorin (förväntning). I achievement-teorin beskrivs motivation som ett samband mellan 

framgång, ansträngning, förmåga, misstag, feedback och utveckling. Eleverna antingen 

närmar sig eller avskärmar sig kunskaps- eller prestationsmål. Kunskapsmål är de som inriktar 

sig på lärande och man jämför sin förmåga med sig själv medan prestationsmål är ett lärande 

som sker i konkurrens med andra. Expectancy-value-teorin beskriver motivation som det 

förväntade värdet av att klara en uppgift. Möjligheten att klara uppgiften beror på elevens 

motivation, självuppfattning och uppfattning om sin egen förmåga som är kopplat till hur hen 

klarat tidigare uppgifter samt socialt och emotionellt status. Uppgifterna ses mer värdefulla 

när de rör en själv. Ryan och Deci (2000) beskriver en motivationsteori som kallas 

självbestämmande teorin. Grunden till motivation är enligt denna teori tre grundläggande 
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psykologiska behov: känsla av kompetens, självbestämmande och social delaktighet. När 

dessa inte uppfylls så leder det till att motivationen minskar.   

Två begrepp inom motivationsforskning som Ryan och Deci (2000) samt Wery och Thomson 

(2013) beskriver när det gäller motivationsfrämjande insatser är inre respektive yttre 

motivation. Inre motivation beskrivs av författarna som individers egen drivkraft att lära sig 

något, upptäcka något nytt eller att göra något för sakens egen skull. Elever med väl utvecklad 

inre motivation behöver inte belöningar utan gör och lär sig saker och minns dem ändå. Dessa 

elever vågar mer ofta prova nya saker som kan kännas svåra och främmande. Vid yttre 

motivation får elever materiell eller verbal belöning av någon annan eller av sig själv enligt 

författarna. Klingberg (2016), Ryan och Deci (2000) och Wery och Thomson (2013) menar 

att ett för starkt fokus på yttre motivation kan liknas vid mutor vilket kan försvaga elevers 

egen strävan att själva vilja uppnå sina mål. Enligt Klingberg kan elever bli stressade av stora 

belöningar vilket påverkar arbetsminnet och nervceller negativt eftersom stress ökar halten av 

noradrenalin och adrenalin vilket medför att nervcellernas funktion försämras. Wery och 

Thomson samt Klingberg förespråkar ett aktivt arbete med att stärka elevers inre motivation 

för att på sätt hjälpa elever att bli mer aktiva och engagerade i sin skolgång. Alla människor 

påverkas av både inre och yttre motivation men förhållandena mellan dessa förändras över tid 

och är olika hos människor. Klingberg menar att det förutom inre och yttre motivation finns 

en tredje motivation som kallas grit. Begreppet grit kommer från Angela Duckworths 

forskning och enligt henne är grit en blandning av uthållighet, att hålla fast vid långsiktiga 

mål samt att vara självdisciplinerad och inte ge upp trots motgångar (Klingberg, 2016). Han 

menar att grit är en faktor som ofta förklarar elevers framsteg. 

I vårt arbete har vi valt att ta Blomgrens (2016) perspektiv att lärmiljön både på skol- och 

klassrumsnivå, genom ett antal faktorer påverkar motivationen och Wery och Thomsons 

(2013) definition av motivation som de menar är individens vilja att delta i lärprocessen.  

 

Forskningsöversikt om motivationens betydelse för matematikinlärning 

Blomgren (2016) har många gånger mött lärare som ställts inför frågan; ”Varför ska jag lära 

mig det här?” (s.18) Denna fråga har han använt som utgångspunkt i sin studie och det 

övergripande syftet med hans avhandling är att få grundskoleelever att med egna ord redogöra 

för vad som främjar respektive hämmar deras motivation. Att eleverna är medvetna om vilka 

faktorer som främjar respektive hämmar deras motivation kan ses genom deras detaljerade 
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beskrivningar. Det kan även förstås utifrån de önskemål och förväntningar eleverna har på det 

som främjar motivation samt de krav och den kritik de riktar mot det som hämmar motivation. 

Hugo (2007) menar att grunden till bristande motivation är att många elever tycker att mötet 

med skolan är meningslöst medan det i en skola för alla ska vara en självklarhet att lärandet är 

meningsfullt. Detta ställer, enligt Hugo (2007) och Skolinspektionen (2010), därför stora krav 

på läraren som både möter elever som vill lära sig och elever som inte är intresserade av att 

lära sig. Skolinspektionen konstaterar att elever på gymnasiet ofta saknar en motiverande 

lärandemiljö som skapar lust att lära matematik. De menar att många av matematiklektionerna 

de besökte saknade utmanande och inspirerande undervisning samt höga förväntningar på 

eleverna. 

Blomgrens (2016) studie visar att lärarens ämnes- och relationskompetens har stor betydelse 

för elevernas motivation. Även Hugos (2007) studie visar att elevernas motivation för att 

arbeta med kärnämnena ökar när lärarna medvetet arbetar med att skapa goda relationer med 

eleverna. Aunola, Leskinen och Nurmi (2006) men även Ryan och Deci (2000) påtalar också 

relationens betydelse för motivationen. Ryan och Deci beskriver en minskad motivation för 

att lösa uppgifter när elever upplevde sin lärare känslokall och som att hen inte brydde sig om 

dem. Medan Aunola et al. beskriver att elevernas motivation ökade för att lösa uppgifter då 

deras lärare medvetet visade medkänsla med dem. Lärare som visar medkänsla, omsorg och 

skapar en trygg lärandemiljö kan minska elevers matematikängslan menar Zakaria och Nordin 

(2008). Enligt dem så finns det ett negativt samband mellan motivation och 

matematikängslan. Hannula (2016) menar att om elever inte tror att de kan så anstränger de 

sig många gånger inte och särskilt elever med matematikängslan behöver få känna att de kan, 

en trygg omgivning, stöd för självkontroll samt utmanande uppgifter som de klarar. Aunola et 

al. anser dessutom att lärare aktivt ska stimulera elevernas positiva attityd och motivation till 

matematik genom att ge ”lagom” utmanande uppgifter och feedback som gynnar lärandet.    

Blomgren (2016), Muhrman (2016) och Wæge (2009) kommer i sina studier fram till att när 

undervisningen varieras så ökar elevers motivation för att lära sig matematik. I Muhrmans 

studie önskar eleverna en mer varierad matematikundervisning där man använder sig av 

yrkesrelaterade exempel i praktiken. Wæge konstaterar att elevers motivation för att lära sig 

matematik ökar när de använde ett undersökande arbetssätt. Praktiskt arbete i metodköket2 

ökar elevernas motivation att lära sig matematik (Hugo, 2007). Anledningen till detta är att de 

                                                           
2 Metodköket kallas den skolsal där eleverna på restaurang och livsmedelsprogrammet har sina praktiska 
moment. 
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upplever matematiken mer meningsfull och det praktiska köksarbetet gör även att ämnet 

upplevs mer lustfyllt jämfört med ”den vanliga” matematikundervisningen. Skolinspektionen 

(2010) konstaterar å sin sida att ”det finns ett tydligt samband mellan elevers motivation att 

vilja lära sig matematik och tilliten till den egna förmågan att lära och om de förstår meningen 

med vad de gör under matematiklektionerna.” (s. 24) Medan motivationen för att lära sig 

matematik ökar i mycket större grad om ämnet är lustfyllt än om det är användbart enligt 

Lambic och Lipkovski (2011). De menar att orsaken till detta är att de flesta 

matematikområden upplevs alltför abstrakta. Nyttan av matematik i framtida studier, arbete 

och liv ökar också elevers motivation enligt Hannula (2016). För att höja elevers intresse för 

matematikämnet bör matematiklärare således visa på ämnets användbarhet menar även Githua 

och Mwangi (2003). Både Lindberg (2010) och Muhrman (2016) kommer fram till att elever i 

matematiksvårigheter presterar bättre och får ökad motivation när man använder infärgning3 

och ämnesintegrering i undervisningen. Målet med dessa arbetssätt är även att väcka elevers 

lust för matematikämnet då miljöer utanför matematikklassrummet används (Lindberg, 2010). 

Muhrman kommer i sin studie om matematik i yrkesutbildning fram till att arbetssätten även 

gör matematiken mer begriplig och därmed enklare och att elevernas engagemang ökar. 

Hennes resultat gäller främst svaga och/eller omotiverade elever samt de med ett genuint 

yrkesintresse. Skolinspektionen (2010) konstaterar att motivationen hos elever ökar när lärare 

knyter ihop matematikundervisningen med karaktärsämnena genom infärgning. Tyvärr visar 

skolinspektionens resultat i de flesta fall att samarbetet mellan karaktärsämneslärarna och 

matematiklärarna är både begränsat och outvecklat.   

Chouinard, Karsenti och Roy (2007) har studerat tidigare forskning om hur sambandet mellan 

att tro på sin egen förmåga, användbarhet och prestationsmål påverkar elevers motivation men 

även deras ansträngning. De kommer fram till att tro på sin egen förmåga och prestationsmål 

har en starkare koppling till ansträngning än vad användbarhet har. Omgivningen påverkar 

också elevers ansträngning men endast indirekt, enligt författarna. Klingberg (2016) menar att 

barns ansträngning/grit kan utvecklas genom rätt uppmuntran och drar slutsatsen att man i 

skolan bör uppmuntra grit på olika sätt för att öka motivationen hos elever. Genom rätt 

uppmuntran känner elever att den egna förmågan kan påverkas men även att övning ger 

resultat och detta ökar elevernas vilja att anstränga sig menar Klingberg. Duckworth och 

Gross (2014) skriver att människor förutom talang och möjlighet behöver självkontroll och 

grit för att lyckas prestera väl. Självkontrollen behövs för att undgå frestelser att göra andra 

                                                           
3 Infärgning är när man integrerar kärnämnen med karaktärsämnen i undervisningen.  
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val medan grit har ett mer överordnat mål och gäller över en längre tidsperiod. Mycket av 

mänskligt beteende är målinriktat, därför är självkontroll och grit viktiga faktorer anser 

författarna. 

Högt självförtroende i matematik kan enligt Hannula (2016) vara motiverande men det kan 

finnas ett motstånd mot ämnet och behov samt mål som är svåra att ändra på även om det är 

det rationella. Matematikmotståndet kan finnas på grund av känslor, attityder och tro på egen 

förmåga. Först måste det finnas ett önskat mål och sedan måste ens tro stödja en förändring. 

Förändringen måste visa att skolan är viktig och att framgång är möjlig. Vidare menar han att 

behov är grunden till motivation och när elever känner att deras behov tillfredsställs så 

kommer de att vilja delta i undervisningen. Behov kan vara att få interagera med andra, få 

positiv respons av andra samt belöna andra. Lärarstyrd undervisning kommer, enligt honom, 

ofta i konflikt med elevens behov av det sociala och självständighet. Han menar att elever vill 

ha projektarbeten för interaktion med andra, de vill känna sig självständiga, kompetenta och 

känna social tillhörighet. Även Blomgren (2016) ser att när elever beskriver vad som påverkar 

motivationen handlar det om känslor och attityder men även om deras egen inställning, humör 

och det egna ansvaret. Känslor har stor betydelse för elevers motivation och bör tas på större 

allvar inom forskningen menar Blomgren. 

Motivation är något som redan finns och det som elever upplever roligt och intressant ökar 

motivationen medan det som upplevs tråkigt eller stressigt minskar motivationen (Blomgren, 

2016). När elever blir äldre förlorar många sin nyfikenhet och lust att lära menar Wery och 

Thomson (2013). Dessutom frågar många lärare sig hur de ska kunna motivera motvilliga 

elever att lära då det är en inre process som de inte tror sig kunna påverka enligt författarna. 

Lärare kan menar de uppmuntra elever till ett mer positivt engagemang i sitt eget lärande 

genom att till exempel skapa ”lagom” utmanande uppgifter och aktiviteter för att på så sätt 

aktivera motivationen hos elever. Lärares arbetssätt i matematikklassrummet som fokuserar 

på lärande och förståelse, att skapa egna lösningsstrategier och ett positivt klassrumsklimat 

påverkar den inre motivationen positivt, konstaterar Wæge och Pantziara (2010). Lärare måste 

också, enligt Wery och Thomson, tro på elevernas egen förmåga att lyckas, för i och med 

detta ökar elevernas motivation och därmed möjligheten att lyckas nå målen.  
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Sammanfattning – motivation och matematiklärande 

Att försöka sammanfatta motivationens betydelse för matematikinlärning är svårt då 

begreppet är komplext och faktorerna som inverkar är många. I denna forskningsöversikt 

presenteras ett antal faktorer som enligt forskare har visat sig vara betydelsefulla för 

motivationen. Lärarens relations- och ämneskompetens, varierad undervisning, omgivningens 

och elevens egen tro på sin egen förmåga samt känslor, attityd och inställning till ämnet är 

faktorer som påverkar motivationen. Det framkommer också att det som elever upplever roligt 

och intressant ökar motivationen. Motivation är en nyckel i lärande och skolprestationer enligt 

Aunola, Leskinen och Nurmi (2006) samt Chouinard, Karsenti och Roy (2007). Aunola et al. 

menar dessutom att det speciellt gäller i matematik.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Vår studie tar en övergripande utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och vi använder 

ett av de specialpedagogiska perspektiven som verktyg för att tolka, förstå och synliggöra vad 

som motiverar elever i matematiksvårigheter att lära sig matematik och varför dessa faktorer 

är motiverande. 

Det sociokulturella perspektivet utgår från Vygotskijs teorier om att utveckling och lärande 

sker genom interaktion mellan individer men också mellan individ och omgivning (Ahlberg, 

2013). Interaktionen sker genom kommunikation i ord och handling. I det sociokulturella 

perspektivet är kommunikation en grundpelare för att kunna samverka med omgivningen och 

förhålla sig till andra. I detta perspektiv antas att lärandet är en aktiv process som sker i en 

social gemenskap i ett kulturellt sammanhang (Sjöberg, 2006). Detta kulturella och sociala 

sammanhang menar Sjöberg, och även vi, representeras av matematiklektionen eftersom det 

är där mötet och samspelet sker. 

Engström (2015) menar att specialpedagogiken ska vara både förebyggande och åtgärdande 

för att möta alla elevers olika behov. Inom specialpedagogiken finns flera perspektiv som får 

konsekvenser för vilka åtgärder som sätts in i elevens lärandesituation, det vill säga hur man 

ser på hela problemsituationen (Lunde, 2011; Persson, 2013; Sjöberg, 2006). Vi har valt det 

relationella perspektivet eftersom man där studerar skolproblem med fokus på relationer och 

samspel och detta på individ-, organisation- och samhällsnivå (Ahlberg, 2013). Orsakerna, 

menar hon, söks i interaktion mellan eleven och miljön.   
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Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att få fördjupad kunskap och förståelse för vad elever i matematiksvårigheter 

upplever som motiverande för att lära sig matematik. Denna kunskap och förståelse hoppas vi 

ska kunna användas för att utveckla matematikundervisningen, speciellt för elever i 

matematiksvårigheter. Det leder oss fram till följande frågeställning: 

• Vilka faktorer anser elever i matematiksvårigheter vara motiverande när de ska lära 

sig matematik och varför? 

 

Metod 

I metodavsnittet har vi detaljerat beskrivit vårt tillvägagångssätt för att metoden ska vara 

möjlig att upprepa för andra (Backman, 2016). Metodavsnittet är organiserat enligt följande. 

Först motiveras och redogörs för metodvalet. Därefter redovisas hur urvalsprocessen och 

genomförandet har gått till. Studiens tillförlitlighet och etiska överväganden följer därpå och 

slutligen beskrivs dataanalysen. 

 

Metodval 

I vårt arbete upplever vi att många av de elever vi undervisar saknar motivation vilket de 

själva ofta bekräftar. I denna studie ville vi undersöka vad elever i matematiksvårigheter som 

uttrycker motivationsbrist anser vara motiverande och varför dessa faktorer är motiverande 

när de ska lära sig matematik. För att uppnå vårt syfte och få svar på vår frågeställning har vi 

valt en kvalitativ forskningsansats utifrån att det vi har undersökt är respondenters, i vårt fall 

elevers, upplevelser (Creswell & Poth, 2018). Den kvalitativa forskningens syfte är att genom 

respondenter få varierade, djupgående, detaljerade och exakta beskrivningar av ett fenomen 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Denscombe, 2018). Då motivation anses vara ett komplext och 

multidimensionellt fenomen så går det inte att ta hänsyn till en aspekt i taget när faktorer som 

påverkar elevens motivation studeras utan det kräver ett helhetsperspektiv menar Denscombe. 

För att kunna analysera elevers uttalanden och beskrivningar men även för att vara nära det 

som utforskas valde vi fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. En fokusgrupp är en 

mindre grupp människor som har kunskaper inom ett speciellt ämnesområde (Bryman, 2018), 

i vårt fall elever i matematiksvårigheter som uttrycker brist på motivation för att lära sig 

matematik. En fokusgruppintervju bör enligt Wibeck (2010) ha fyra till sex deltagare vilket 
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var vårt mål vid planeringen av de fyra fokusgruppsintervjuerna. På grund av sjukdom blev 

det en grupp med fyra deltagare och i de övriga endast tre. Vi beslöt ändå att genomföra 

fokusgruppsintervjuerna då vi hade svårt att hitta tider som passade alla. 

Fokusgruppsintervjuer uppmuntrar deltagarna att diskutera ämnet vilket ger forskare, det vill 

säga oss, en möjlighet att förstå deltagarnas resonemang, åsikter och synpunkter men också 

för att kunna utforska de bakomliggande orsakerna (Bryman, 2018). I och med detta val 

hoppades vi få en rik samling synpunkter på vad som motiverar dessa elever och ha en 

möjlighet ställa följdfrågor för att förstå varför dessa faktorer är motiverande. 

 

Urval 

Vår studie genomfördes på en kommunal gymnasieskola med cirka 1700 elever i en 

mellanstor kommun i Mellansverige. Vi valde att kontakta en gymnasieskola då vi sökte 

elever med flera års erfarenhet av matematikstudier. Eleverna kunde då utgå från sina 

erfarenheter från grundskolan när de deltog i fokusgruppsintervjuerna om vad som skulle 

kunna motivera till lärande i matematik. Vi ville komma i kontakt med för oss okända elever 

som är eller har varit i matematiksvårigheter och uttrycker eller har uttryckt en brist på 

motivation för att lära sig matematik. För att eleverna skulle känna en trygghet vid 

gruppintervjuerna var vår önskan att de kände varandra. Tryggheten var viktig för att de 

skulle våga uttrycka sina åsikter och berätta om sina erfarenheter för varandra. Valet av skola 

berodde på att vi känner några av matematik- och speciallärarna som arbetar där och under 

hösten diskuterade vi vårt val av ämne för examensarbete med dem. De tyckte att valet av 

ämne var intressant och sa sig ha elever som kunde vara lämpliga till vår studie. Urval av 

elever som uppfyllde våra kriterier gjordes i samråd med speciallärare och undervisande 

lärare i matematik. Ett sådant urval kallar Denscombe (2018) för ett subjektivt urval då 

eleverna handplockats utifrån sin relevans för och erfarenhet av ämnet. De deltagande 

eleverna kom från yrkesförberedande program och introduktionsprogram. Eleverna i tre av 

grupperna gick första året på ett yrkesförberedande program medan eleverna i den fjärde 

gruppen kom från ett introduktionsprogram. Att urvalet från de yrkesförberedande 

programmen var elever som gick sitt första år beror på att den enda kurs i matematik som är 

obligatorisk för dessa elever läses under första året. 
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Genomförande  

Inledningsvis kontaktade vi rektorn på den kommunala gymnasieskolan för att få ett 

medgivande att genomföra fokusgruppsintervjuer med elever. När vi fått ett medgivande 

kontaktade vi både matematik- och speciallärare vid de yrkesförberedande programmen och 

introduktionsprogrammen för att få hjälp med att kontakta representativa elever. Matematik- 

och speciallärarna valde utifrån våra kriterier ut elever, frågade om deltagande och delade ut 

missivbrev (se bilaga 1). I missivbrevet gavs information om studiens syfte, vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och kontaktuppgifter. Då eleverna i förväg informerats om syftet 

med vår studie hade de möjlighet att förbereda sig inför fokusgruppsintervjuerna. Vi ville få 

tillgång till grupprum där intervjuerna kunde genomföras ostört för att undvika bakgrundsljud 

så att ljudinspelningarna skulle bli så bra som möjligt och att eleverna inte behövde oroa sig 

för att andra skulle höra vad som framkom under intervjuerna. Matematik- och speciallärarna 

ordnade med lämpliga lokaler där vi kunde genomföra fokusgruppsintervjuerna.  

Bryman (2018) rekommenderar att en begränsad pilotundersökning genomförs för att se om 

intervjuguiden belyser forskarens frågeställningar. I god tid innan den första 

fokusgruppsintervjun genomförde vi en pilotintervju med en grupp bestående av fyra elever 

som är i matematiksvårigheter och uttrycker att de saknar motivation för att lära sig 

matematik. Syftet med pilotintervjun var att testa vår intervjuguide för att se om den belyste 

vår frågeställning. När vi utvärderade pilotintervjun konstaterade vi att intervjuguiden 

behövde kompletteras med underfrågor som stöd för samtalsledaren (se bilaga 2). Orsakerna 

till detta var att vi vid genomförandet av pilotintervjun noterade att diskussionen mellan 

eleverna hade svårt att komma igång och inte gav så uttömmande svar på vår frågeställning 

som vi önskade. Pilotintervjun ingår således inte i vårt resultat. Intervjuguiden innehåller 

endast ett mindre antal frågor då samtalsledarens roll är att få deltagarna att diskutera ämnet, i 

vårt fall motivation (Wibeck, 2010). Intervjuguidens första fråga fungerade som 

öppningsfråga för att få en introduktion till ämnet motivation. Därefter följde fyra 

huvudfrågor som skulle ge svar på vår frågeställning samt två avslutande frågor där eleverna 

hade möjlighet att göra tillägg.  

Inför varje intervju var vi på plats i god tid för att iordningställa rummet och för att hälsa varje 

elev välkommen. Varje intervju började med att vi presenterade oss, muntligt informerade och 

påminde om syftet med vår studie samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när 

som helst (Kvale & Brinkmann, 2014). När fokusgruppsintervjuerna genomfördes så spelades 

dessa in med två mobiltelefoner för att minska risken att inte få någon ljudinspelning. Varje 
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intervju tog 25 till 30 minuter och vi valde att genomföra samtliga fokusgruppsintervjuer 

tillsammans så att den ena av oss kunde vara samtalsledare medan den andra kunde skriva 

fältanteckningar. Fältanteckningar menar Denscombe (2018) ger kompletterande information 

som till exempel icke verbal kommunikation och atmosfär under intervjun som saknas i en 

ren ljudupptagning. Av den anledningen förde en av oss fältanteckningar som vi har använt 

som komplement till ljudinspelningarna i analysarbetet. Fältanteckningarna noterades under 

aktuell fråga och den ungefärliga tiden angavs när eleverna genom sitt kroppsspråk förstärkte 

sitt eller andras uttalanden eller svarade genom nickning eller huvudskakning. Efter varje 

fokusgruppsintervju fick eleverna fylla i en utvärdering (se bilaga 3) för att säkerställa att 

samtliga elever upplevde att de hade fått framföra sina synpunkter. Om så inte var fallet fanns 

en möjlighet att ange orsakerna till detta och där fanns även utrymme för kommentarer. 

Därefter tackade vi eleverna för deras medverkan och erbjöd dem att ta del av de 

transkriberade intervjuerna. Detta för att ge dem en möjlighet att läsa igenom och förtydliga 

eller dementera uttalanden de gjort innan vi påbörjade analysen av datamaterialet.     

Transkriberingarna gjordes kort efter genomförandet av intervjuerna då de fortfarande var i 

färskt minne och för att informationen från fältanteckningarna skulle kunna noteras på rätt 

ställe. Transkriberingens syfte är att ge överskådlighet och systematik så att materialet kan 

tolkas och relateras till syfte och frågeställningar (Backman, 2016). Transkriberingen behöver 

oftast redigeras för att bli mer begriplig menar Denscombe (2018). De inspelade samtalen 

transkriberades därför i skriftspråk samt i sin helhet och varje fokusgruppsintervju resulterade 

i cirka åtta transkriberade sidor.   

 

Tillförlitlighet, trovärdighet och etiska överväganden 

För att vår studie skulle få en god tillförlitlighet och trovärdighet har vi varit noggranna och 

kritiska med de val vi har gjort under hela processen, vilket enligt Fejes och Thornberg (2015) 

är en förutsättning för att studera det som avses. Genom att välja fokusgruppsintervjuer som 

datainsamlingsmetod så ökade vi möjligheterna att få fram både djup och bredd av elevernas 

upplevelser av vad som motiverar dem att lära sig matematik. Djupet fick vi fram genom att 

ställa följdfrågor så att eleverna kunde förtydliga och fördjupa sina uttalanden. Bredden tror vi 

ökade då eleverna hade möjlighet att ta del av varandras upplevelser och åsikter vilket vi 

hoppades skulle ge oss fler uttalanden. Det subjektiva urvalet som gjordes har ökat 

möjligheterna att nå vårt syfte och få svar på vår frågeställning utifrån elevernas relevans för 
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och erfarenhet av motivationsbrist och av att vara i matematiksvårigheter. När 

fokusgruppsintervju används ska man systematiskt beskriva hur data produceras, bearbetas 

och analyseras för att den ska anses tillförlitlig och trovärdig (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi 

genomförde en pilotintervju som ledde till förändringar i vår intervjuguide så att 

sannolikheten för att vårt syfte skulle uppnås och att vår frågeställning skulle besvaras ökade. 

För att säkerställa att frågorna ställdes på ett liknande sätt har vi vid samtliga 

fokusgruppsintervjuer haft samma samtalsledare medan den andra har fört fältanteckningar. 

Denscombe (2018) menar att fältanteckningar kompletterar verbala uttalanden vid intervjuer 

och det medförde att vi fick ytterligare information till vårt analysarbete. Ljudinspelningarna 

av fokusgruppsintervjuerna gjorde att samtliga elevers uttalanden finns med och att 

transkriberingarna gjordes av samma person säkerställer att de genomfördes på samma sätt. 

Vi har analyserat resultatet och skrivit hela arbetet tillsammans vilket ökar kvalitén genom att 

vi diskuterat, reflekterat och sett på det ur flera perspektiv. Däremot går det inte att dra några 

generella slutsatser av vårt resultat eftersom vår studie är småskalig och vi valt en kvalitativ 

forskningsansats (Denscombe, 2018).  

Under hela vår studie har vi beaktat Vetenskapsrådets (2017) regler för god forskningsetik. 

Vetenskapsrådet (2002) delar in individskyddskravet i fyra huvudkrav, informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Eleverna har informerats om studiens 

syfte, deras roll i studien och att deltagande är frivilligt genom missivbrev och även i samband 

med intervjutillfället. Eleverna informerades även om att vår studie skulle publiceras så att de 

kan ta del av den. Samtliga elever var över 15 år och således behövdes endast ett muntligt 

samtycke från eleverna. Materialet har vid transkriberingen och i resultatdelen avidentifierats 

för att säkerställa konfidentialitetskravet genom att kalla grupperna för 1, 2, 3 och 4 samt 

genom att eleverna i varje grupp numrerades, till exempel kallas elev ett i grupp två (G2, E1). 

Allt material som tillhör studien har förvarats oåtkomligt för obehöriga inlåst på vår 

arbetsplats. Enligt nyttjandekravet har det insamlade materialet endast använts av oss i vår 

studie och kommer att förstöras efter det självständiga arbetets godkännande.  

 

Dataanalys  

I vår studie har vi tolkat och analyserat våra transkriberingar med fältanteckningar från 

fokusgruppsintervjuerna. De inspelade intervjuerna resulterade i totalt 112 minuter inspelat 

material som i utskriven form blev cirka 32 sidor. När vi analyserade innehållet i vårt 
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datamaterial utgick vi från den kvalitativa analysmodell som Dahlgren och Johansson (2015) 

har använt sig av. Denna analysmodell omfattar hela analysprocessen i sju steg: inläsning, 

urskiljning av det mest betydelsefulla, likheter – skillnader, grupperingar, finna essensen, 

namnge kategorierna och slutligen reducering av antalet kategorier. För att bli mer bekanta 

och skapa oss en överblick började vi med att läsa igenom transkriberingarna med 

fältanteckningarna flera gånger så att vi kände materialet väl. De första genomläsningarna 

gjorde vi var och en för sig och gjorde noteringar i materialet för att därefter tillsammans 

diskutera det vi enskilt uppmärksammat. Därefter fortsatte vi genomläsningarna och 

diskussionerna tillsammans. Under inläsningen då vi bekantade oss med materialet försökte vi 

vara neutrala och läsa det som stod utan att låta våra förkunskaper och erfarenheter påverka. 

Nu markerade vi i en papperskopia uttalanden som vi ansåg vara betydelsefulla och som 

belyste vår frågeställning om motivation. I detta skede kunde vi urskilja både likheter och 

skillnader i uttalandena från grupperna. Sedan påbörjade vi en gruppering av dessa uttalanden 

utifrån vad som motiverar eleverna att lära sig matematik och varför de anser att just de 

faktorerna är motiverande. Vi har således redan här börjat att tolka vilka perspektiv eleverna 

har i sina uttalanden, det vill säga det sociokulturella och/eller relationella perspektivet. I det 

här skedet började det utkristalliseras vilka faktorer som var mest betydelsefulla för att 

motivera eleverna att lära sig matematik. I analysarbetet framträdde till en början många olika 

kategorier gällande vad som motiverade dem. Kategorierna gavs tillfälliga arbetsnamn och 

exempel på dessa var: lärares bemötande, lärares förklaringar, elevers mående, arbetsro och 

belöningar. Uttalandena om varför dessa faktorer var motiverande blev en egen kategori. 

Under det fortsatta arbetet med vad-kategorierna så framträdde det tydligt för oss hur dessa 

kunde reduceras till fem kategorier. Vid denna reducering använde vi oss av färgkodning för 

att enklare kunna sortera uttalandena i vårt datamaterial. Varför-kategorin fick nu ingå i de 

redan befintliga vad-kategorierna som visade vilka faktorer som hade betydelse för elevers 

motivation. Detta gjordes för att synliggöra varför eleverna ansåg de motiverande faktorerna 

vara motiverande. Vi var överens om reduceringen som ledde till att det totalt blev fem 

kategorier som gavs kärnfulla och illustrativa kategorinamn. Dessa kategorinamn är 

motiverande faktorer för att lära sig matematik och blev också underrubriker i vår resultatdel; 

lärarens kompetens och egenskaper, undervisningens utformning, inre faktorer hos eleverna, 

studiemiljön och yttre faktorer.  
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Resultat 

Studiens syfte är att få fördjupad kunskap och förståelse för vad elever i matematiksvårigheter 

upplever som motiverande för att lära sig matematik. Denna kunskap och förståelse hoppas vi 

ska kunna användas för att utveckla matematikundervisningen, speciellt för elever i 

matematiksvårigheter. Vår analys utgår från vårt syfte och vår frågeställning. I 

dataanalysarbetet framträdde fem kategorier som blev våra underrubriker i resultatet och som 

belyser vårt syfte och besvarar vår frågeställning. 

 

Motiverande faktorer och förklaringar till varför de är motiverande 

Utifrån de kategorier som framkom vid dataanalysen har vi nedan namngett underrubrikerna 

på följande sätt: lärarens kompetens och egenskaper, undervisningens utformning, inre 

faktorer hos eleverna, studiemiljön och yttre faktorer4. 

 

Lärarens kompetens och egenskaper 

I dataanalysarbetet såg vi att samtliga grupper men på olika sätt tog upp lärarens kompetens 

som mycket betydelsefull för elevernas motivation och lärande. Både ämnes- och 

relationskompetensens betydelse för motivationen lyfts av eleverna. 

Alltså läraren måste veta vad du har svårt med och vad du kan. Så det du kan i boken slipper du 

och det du inte kan måste du få veta mera om. Så det inte bara blir jobba, jobba, jobba med det 

jag redan kan för då lär jag mig inget nytt. (G1, E3) 

Och när man verkligen känner att läraren vill hjälpa en. När man känner att läraren vill att det 

ska gå bra för en. (G2, E4)  

Det är ju skönt om läraren pushar en istället för att inte bry sig om en. (G3, E2) 

I det första citatet ovan ser vi att eleven pekar på att lärarens ämneskompetens har betydelse 

för att kunna möta eleven där hen befinner sig och identifiera vad svårigheterna i matematik 

består av. Eleverna känner sig duktiga och blir glada om läraren får dem att förstå det de 

tidigare inte förstod. De uttrycker också att det är viktigt att lärare vet vad de pratar om, är 

kunniga i sitt ämne och inte ger intryck av att vara osäker på sig själv. Detta är enligt eleverna 

förklaringar till varför lärarens ämneskompetens är motiverande. Varför lärarens 

relationskompetens har betydelse för elevernas motivation menar de är för att när de känner 

                                                           
4 Med yttre faktorer menas i denna studie faktorer utanför skolan, belöningar samt organisatoriska faktorer. 



21 
 

att läraren verkligen bryr sig så anstränger de sig för att göra sitt bästa vilket syns i det andra 

och tredje citatet ovan. Eleverna uttrycker också att det är motiverande när läraren stöttar 

genom att påminna om till exempel rester, omprov och ser till att de ligger i fas enligt 

planeringen. 

En av grupperna diskuterade egenskaper hos läraren som de menar kan påverka motivationen 

både positivt och negativt. Lärare som enligt eleverna är glada, positiva, lugna, inte så hetsiga 

och sällan blir arga är lärare som är motiverande. Eleverna anser att detta är motiverande 

eftersom dessa känslouttryck smittar av sig och förutsättningarna att lära ökar. En lärare som 

däremot blir besviken och sur för att eleverna inte förstår eller som skäller på dem om de till 

exempel är försenade har en negativ inverkan på motivationen. Ett bra bemötande är alltså 

motiverande för då känner eleverna att läraren förstår dem och deras svårigheter vilket leder 

till att de i högre grad vågar visa sina brister samt att de upplever en ömsesidig respekt. 

Eleverna menar också att läraren har stor betydelse för att skapa arbetsro även om de är 

medvetna om att det är de själva som stör. 

Eleverna i flera av fokusgrupperna beskriver att det är motiverande när läraren tar sig tid att 

hjälpa dem och inte förklarar för snabbt för att sedan bara skynda vidare. De upplever att 

läraren ofta har bråttom och då bara ger det rätta svaret och därefter går vidare till nästa elev 

som frågar om hjälp. Detta gör att eleverna ibland ger sken av att de har förstått trots att så 

inte är fallet. Eleverna diskuterar också vikten av att läraren säkerställer att de verkligen har 

förstått innan hen går vidare.  

Någon som tar sig tid och inte bara går utan frågar om jag har förstått. (G1, E3)  

Att läraren sen bara går därifrån fast man inte förstår. (G1, E2) 

När jag frågar om hjälp så ska läraren inte ge svaren direkt. (G4, E3)  

När läraren är stressad så säger jag att jag förstår fast jag inte gör det. (G4, E1)  

Elevernas förklaringar till varför det är motiverande när läraren tar sig tid att hjälpa är att när 

de väl förstått så blir det roligt och känns mera lustfyllt att lära. Här kan vi se att det är 

betydelsefullt att eleverna blir sedda av läraren under varje lektion. Det är också viktigt att 

läraren tar sig tid att sitta ner en stund och då inte bara för att besvara en fråga, utan också för 

att föra ett resonemang, uppmuntra och bekräfta eleven.   

När jag får hjälp på ett sätt som gör att jag förstår hur jag ska göra då får jag motivation, när jag 

kan, när någon hjälper mig så jag förstår och kan. (G1, E1)  

Om jag inte fattar hur man räknar på ett sätt så ska läraren kunna förklara på ett annat sätt. Det 

finns ju många sätt man kan lösa uppgifter på. (G1, E3) 
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Vissa lärare förklarar på det sätt man behöver. (G4, E3) 

Att läraren är övertydlig i sina förklaringar och förklarar ord som kan vara svåra, inte bara talen 

(G2, E4)  

 …vara övertydlig så som man förklarar för barn nästan. (G2, E1) 

Inte förklara så krångligt (G3, E2) 

Den faktor som påverkar motivationen mest positivt, enligt studiens elever, är när lärarens 

förklaringar gör matematiken begriplig för dem. Det framkommer också att det är viktigt att 

läraren inte bara förklarar på samma sätt flera gånger utan att hen faktiskt kan förklara på 

olika sätt och utifrån olika infallsvinklar. När eleverna förstår blir matematiken enklare och de 

får en känsla av att de kan och deras matematiklärande utvecklas. En av eleverna använder sig 

av youtubeklipp när hen inte förstår lärarens förklaringar. När samtalsledaren bad eleverna 

utveckla sina uttalanden kring lärarens förklaringar så hade de svårt att utförligt beskriva vad 

som gör att en lärare förklarar på ett bra sätt.  

 

Undervisningens utformning 

I samtliga grupper i vår studie framkom det att undervisningens upplägg och innehåll har stor 

betydelse för elevernas motivation.  

Om man jobbar med till exempel ekvationer eller någonting, ska läraren inte bara visa hur man 

räknar ut dem utan mer med problemlösning. Annars vet man bara vad det är, läraren måste 

berätta hur och på vilket sätt (G2, E2)  

…och ta det steg för steg (G2, E3) 

De flesta eleverna uttrycker att uppgifternas utformning, lärares förklaringar och hur lärare lär 

ut är viktigt. Det är således inte bara metoden som är viktig för motivationen, eleverna vill 

inte bara veta vad en ekvation är utan också hur den ska lösas och varför med denna metod. 

Eleverna blir motiverade när uppgifterna är på en lagom utmanande nivå för då känner de att 

de har möjlighet att lyckas vilket leder till en positiv känsla i kroppen. I uttalandena 

framkommer att balansgången mellan för svårt och för lätt påverkar elevernas intresse och 

lust att lära. I en av grupperna från ett yrkesförberedande program diskuterades infärgning av 

matematikuppgifter och det framkom att infärgning saknar betydelse för deras motivation. 

…det spelar ingen roll. Det blir inte lättare eller roligare om matteläraren använder exempel från 

karaktärsämnena5. (G3, E2) 

                                                           
5 För att eleven inte ska kunna identifieras så använder vi begreppet karaktärsämnena. 
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Laborativ undervisning ökar motivationen och den skapar lust att lära sig matematik hos de 

flesta av eleverna. Det blir lättare att förstå och arbetet blir roligare när man använder konkret 

material i jämförelse med att bara sitta och räkna i boken. En alltför abstrakt undervisning 

upplevs svårare att förstå och blir därmed mindre rolig vilket gör att motivationen minskar.  

För mig är det mycket lättare om man har praktiska saker, om man kan visa med saker. Då är det 

lättare att förstå och då blir det roligt också. (G1, E2)  

Det beror på om det är bråk så tycker jag man ska visa praktiskt (G1, E3) 

En av grupperna säger att motivationen även ökar och det blir roligare om man ibland arbetar 

med uppgifter på papper, till exempel arbetsblad, eller på datorn i stället för i 

matematikboken. Eleverna efterlyser en mer varierad undervisning för att öka motivationen.  

Eleverna i två av grupperna anser att det är motiverande när hela klassen arbetar med samma 

moment. Eleverna uttrycker en känsla av gemenskap och att det känns enklare när alla arbetar 

med samma område även om de arbetar på olika nivå. Vi ser det som att ett inkluderande 

arbetssätt motiverar eleverna till ett matematiklärande. 

Motivationen ökar om läraren ställer krav genom att till exempel kontrollera hur många 

uppgifter de gjort menar eleverna i en av grupperna. Läraren ska då säga till om de har gjort 

för få uppgifter och ge beröm när de har gjort sitt bästa eller många uppgifter. Kraven som 

ställs på eleven medför att hen får en känsla av att läraren bryr sig. Eleverna anser det 

motiverande att få återkoppling på utfört arbete. 

Läraren kan markera vilken sida man börjar på och efter lektionen kolla hur många uppgifter 

man gjort. Om man har gjort för få uppgifter ska läraren säga till att man har gjort för lite och 

kanske måste jobba hemma. (G1, E3)  

Det är motiverande att få lite press på sig. (G1, E1) 

I samtliga grupper uttrycker eleverna att det går för fort fram och detta medför att de inte 

hinner befästa kunskaperna innan det är dags för prov och därefter nästa kapitel. En grupp 

diskuterar att de har för lite tid till att arbeta i matematikboken vilket de menar beror på att 

läraren har för långa genomgångar. För att behålla intresset och lusten att lära är det viktigt att 

genomgångarna inte är för långa anser eleverna.   

 

Inre faktorer hos eleverna 

Eleverna i vår studie påtalar att deras eget mående påverkar motivationen och lusten att lära 

sig matematik. När de är pigga, utvilade, positiva och på bra humör går det lättare att lära och 
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en positiv känsla infinner sig. Genom att peppa sig själva med hjälp av positiva tankar känner 

några av eleverna att de kan lyckas trots att de känner ett inre motstånd för att det från början 

känns svårt.  

Man får tänka att jag kommer att klara det här ändå fast det är svårt. Att försöka tänka positiva 

tankar även om man känner press för att det snart är prov och man vill inte få F. (G1, E1) 

Några jämför sig med andra och vill vara lika bra som de är. Detta ökar deras motivation 

vilket i sin tur leder till att de lär sig mer matematik. Endast ett fåtal elever uttrycker att de lär 

sig för sin egen skull och att motivationen måste komma inifrån dem själva. Eleverna i en av 

de intervjuade grupperna diskuterade stress och menar att den kan leda till minskad 

koncentration och i värsta fall till att de bara blir sittande och låter tiden gå till spillo. Eleverna 

beskriver då en uppgivenhet och orkeslöshet som de inte vet hur de ska ta sig ur.  

I två av grupperna diskuterar eleverna den positiva känslan som infinner sig när de känner att 

de ligger i fas enligt planeringen och när de har klarat ett prov. Den känslan ökar motivationen 

och medför att de vill lyckas igen så att de får uppleva känslan på nytt. 

Det är skönt när man inte ligger efter. Det känns härligt och man blir glad och vill jobba, jobba 

och vill klara av nästa prov och känna samma igen. (G3, E1)  

Eleverna upplever att det känns motiverande när de känner att de lär sig, när de tränar till ett 

prov och klarar det, känner att det går bra och tycker då att det är roligt. Några av eleverna 

diskuterar känslan de får när de klarat något och att de då känner sig stolta och ”taggade” 

vilket enligt dem ökar motivationen för att lära sig matematik. 

Det känns motiverande när det går bra, när man tycker att det börjar bli roligt eller när man lär 

sig. När man pluggar till ett prov och man fattar. Ja när man känner att det går bra. (G2, E3) 

I elevernas uttalanden framkommer att lärandemålen, prestationsmålen men också 

anledningarna till om en elev visar engagemang eller inte styrs av inre motiverande faktorer 

och grit.  

 

Studiemiljön 

En övervägande del av eleverna i vår studie upplever att motivationen för att lära sig 

matematik ökar när de sitter ensamma, med en kompis eller i mindre grupp, vilket också ökar 

deras möjligheter att koncentrera sig. Många av eleverna uttrycker också att bristen på 

koncentration är ett hinder i deras matematiklärande och flera av dem menade att 
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koncentrationssvårigheterna beror på att de har ADHD. De flesta av eleverna tycker dessutom 

att klassrumsmiljön är tråkig vilket de anser påverkar deras arbetslust. Om miljön i 

klassrummet var mer trivsam så skulle motivationen och därmed arbetslusten öka. En av 

grupperna diskuterar möbleringen i klassrummet och menar att om de sitter flera runt ett bord 

så ökar möjligheten till samarbete samtidigt som det känns trevligare att se kompisarnas 

ansikten i stället för deras bakhuvud.  

Om det är mysigt i klassrummet blir man mer motiverad att jobba. (G2, E4)  

I klassrum där vi sitter runt ett bord är det lättare att samarbeta och det känns då roligare när man 

kan hjälpas åt. Det är tråkigt att jobba i ett klassrum där bänkarna står på rad. (G1, E3)  

Samarbete ökar deras motivation för att lära sig matematik, enligt eleverna, eftersom de då 

kan få hjälp av varandra med uppgifterna i boken. Detta medför att eleverna upplever arbetet 

mer lustfyllt men också att det då känns enklare. 

Arbetsro, att det ska vara lugnt, är ytterligare en faktor som har betydelse för att eleverna ska 

känna sig mer motiverade och kunna koncentrera sig på arbetet. Några av eleverna uttrycker 

att de ibland har behov av att gå undan till ett grupprum men att den möjligheten är mycket 

begränsad eller till och med obefintlig i vissa fall. Endast en av eleverna säger att hen kan 

koncentrera sig bättre om hen lyssnar på musik för då stängs störande ljud ute. 

 

Yttre faktorer 

I vår studie framkommer att föräldrar, syskon och kompisar till viss del påverkar elevernas 

motivation. Syskon och kompisar kan enligt eleverna stötta, hjälpa till med läxor och att öva 

inför prov vilket har en positiv inverkan på motivationen. Föräldrarna däremot kan påverka 

motivationen både positivt och negativt.  

Jaa, och då sätter de en massa press på en och sen vet de inte egentligen hur svårt det är. Och 

speciellt om man har svårt med matte då sätter de liksom ännu högre press på en. Och då blir 

man stressad i stället och tappar koncentrationen och så gör man ingenting. (G1, E2) 

Belöningar kan också påverka elevernas motivation både positivt och negativt. Flera av 

eleverna lyfter att både verbala och materiella belöningar gör dem glada och har av den 

anledningen en positiv inverkan på motivationen.  

Belöningar är motiverande det fick vi på min förra skola och om alla klara provet så fick vi en 

belöning och då kände man sig duktig. (G2, E2)  
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Belöningar behöver inte vara bara pengar utan kan vara vad som helst. För mig räcker det med 

att någon peppar mig till att fortsätta att jobba. (G4, E3)  

Ett fåtal av eleverna beskriver att belöningar kan ha en negativ inverkan på deras motivation 

och en belöning i form av pengar kan i vissa fall skapa ångest. Några elever uttrycker att 

belöningar inte är viktiga för att öka deras motivation utan de menar att motivationen kommer 

inifrån dem själva. Betygen har endast en negativ inverkan på motivationen menar eleverna i 

en av grupperna. 

Att lära sig matematik är mer motiverande för samtliga elever i vår studie om lektionen är i 

mitten av skoldagen. Anledningarna till detta är att de känner sig trötta både på morgonen och 

sent på eftermiddagen men att de efter lunch upplever sig ha mer ork och energi. 

När matematiklektionen är för lång tappar jag koncentrationen, ger upp och så bara sitter jag där 

och gör ingenting. (G2, E3) 

En av grupperna diskuterade att en matematiklektion som är 90 minuter är för lång och 

påverkar motivationen negativt. Eleverna förklarade att de då inte orkar koncentrera sig under 

hela lektionen för att matematik är ett ansträngande ämne. Vidare framkom det att när 

lektionerna dessutom låg i slutet av skoldagen så hände det ibland att eleverna bara blev 

sittande och inte fick något gjort. Alltför långa matematiklektioner tycks medföra att eleverna 

inte förmår utnyttja hela lektionstiden.   

 

Resultatsammanfattning 

Genom vårt syfte och vår frågeställning sökte vi efter faktorer som motiverar elever i 

matematiksvårigheter och förklaringar till varför de tycker att de faktorer som de lyfter är 

motiverande för att lära sig matematik. Resultatet av vår studie visar att det finns många 

faktorer som främjar motivationen för att lära sig matematik hos elever i 

matematiksvårigheter men att det för varje individ är unikt. En övervägande del av faktorerna 

handlar om lärarens kompetens och egenskaper samt undervisningens utformning. Det som 

samtliga grupper i vår studie uttryckte som det mest betydelsefulla för motivationen var när 

lärare kan förklara på ett sätt så att de förstår. När eleverna förstår upplever de matematiken 

enklare och de känner att de kan ”matte” vilket resulterar i att eleverna ser en utveckling i sitt 

matematiklärande. Faktorer som eleverna anser har hade stor betydelse för motivationen är 

lärarens kompetens, både ämnes- och relationskompetens samt undervisningens upplägg och 

innehåll. I vår studie framkommer även att laborativ undervisning och ett varierat arbetssätt 
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ökar motivationen och gör dessutom matematiken mer lustfylld. De flesta av eleverna 

uttrycker att uppgifternas utformning och svårighetsgrad påverkar deras motivation. När 

uppgifterna är ”lagom” utmanande känner eleverna ett ökat engagemang och att det finns en 

möjlighet för dem att lyckas.  

Även inre faktorer hos eleven, studiemiljön och yttre faktorer påverkar elevernas motivation. I 

samtliga grupper diskuterades hur deras mående påverkar motivationen och när de är pigga, 

utvilade, positiva och på bra humör upplever de att det känns enklare att lära sig matematik. 

När det gäller studiemiljön uttrycker en övervägande del av eleverna i vår studie att 

motivationen för att lära sig matematik minskar när de har helklassundervisning och ökar när 

de får sitta ensamma, med en kompis eller i en mindre grupp. Detta ökar också deras 

möjligheter att koncentrera sig och få arbetsro. Schemaläggning och lektionslängd har 

betydelse för motivationen hos samtliga elever i vår studie. Faktorer utanför skolan som 

föräldrar, syskon och kompisar påverkar också elevernas motivation.  

 

Diskussion 

Studiens syfte var att få fördjupad kunskap och förståelse för vad elever i 

matematiksvårigheter upplever som motiverande för att lära sig matematik. Denna kunskap 

och förståelse hoppas vi ska kunna användas för att utveckla matematikundervisningen, 

speciellt för elever i matematiksvårigheter. Diskussionsdelen tar upp hur studiens syfte och 

frågeställning har uppfyllts. I metoddiskussionen diskuteras metodval, urval, genomförande, 

dataanalys, tillförlitlighet, trovärdighet och etiska överväganden. Här diskuteras även studiens 

brister. I resultatdiskussionen kopplas studiens resultat till den tidigare forskning och våra 

teoretiska utgångspunkter som presenterats i studiens bakgrund. Diskussionsdelen avslutas 

med reflektioner och slutsatser utifrån studiens resultat samt ger förslag på vidare forskning.  

 

Metoddiskussion 

Vi valde en kvalitativ forskningsansats då det är elevers upplevelser, erfarenheter, åsikter och 

tankar som är i fokus (Creswell & Poth, 2018). Eftersom vi önskade få mer djupgående och 

detaljerade beskrivningar av fenomenet motivation så var inte en kvantitativ forskningsansats 

aktuell (Kvale & Brinkmann, 2014). Att motivation dessutom beskrivs som komplext och 
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multidimensionellt styrkte även det vårt val av en kvalitativ forskningsansats då det inte går 

att ta hänsyn till en aspekt i taget utan kräver ett helhetsperspektiv menar Denscombe (2018).  

Utifrån vårt syfte och vår frågeställning ansåg vi att fokusgruppsintervjuer skulle kunna vara 

en lämplig datainsamlingsmetod. Bryman (2018) menar att fokusgruppsintervjuer uppmuntrar 

deltagarna att diskutera ämnet vilket ger forskaren en möjlighet att förstå resonemangen och 

utforska de bakomliggande orsakerna till varför deltagarna har de åsikter och synpunkter som 

framkommer. Nackdelar med fokusgruppsintervjuer är att det människor uttrycker inte alltid 

stämmer överens med verkligheten samt att forskarens bakgrund och identitet kan påverka 

vad som sägs (Denscombe, 2018). Författaren menar också att ljudinspelningar kan ha en 

hämmande effekt på informanten vilket intervjuaren felaktigt kan tro klingar av ganska snabbt 

men så är inte alltid fallet. Vi tror att vårt val av metod för datainsamlingen har medfört att vi 

har fått ett bredare men också ett djupare underlag till vår dataanalys än om vi hade valt en 

annan metod som till exempel enskilda intervjuer. 

I en kvalitativ studie är det viktigt att hitta relevanta informanter som kan ge forskaren 

relevant data (Backman, 2016). Urvalet gjordes därför i samråd med undervisande 

matematiklärare och speciallärare då de har en överblick över eleverna på hela 

gymnasieskolan. Vi valde elever från gymnasiet eftersom de har flera års erfarenhet av 

matematikstudier och skulle därför kunna utgå från sina erfarenheter av nio år i grundskola 

när de deltog i fokusgruppsintervjuerna. Denscombe (2018) menar att urval av informanter 

alltid medför en viss osäkerhet då dessa ger en ögonblicksbild och att det inte finns några 

garantier att ögonblicksbilden är heltäckande. Om det subjektiva urvalet medfört att vi fått fler 

eller andra elever i grupperna så skulle frågorna, i denna nya gruppkonstellation, eventuellt 

besvarats på ett annat sätt. Antalet fokusgruppsintervjuer hade troligen också påverkat vårt 

resultat.  

Bryman (2018) rekommenderar att man ska genomföra en pilotundersökning för att se om 

intervjuguiden belyser syftet och frågeställningarna. Vi genomförde därför en pilotintervju 

med en grupp elever för att undersöka detta och vår gemensamma reflektion var att 

intervjuguiden var för övergripande och behövde kompletteras med underfrågor som stöd till 

samtalsledaren, så detta gjordes. Pilotintervjun visade även att samtalsledaren skulle styra 

samtalet i högre grad för att fånga det som var relevant för vår studie. En intervjuguide ska 

endast innehålla ett mindre antal frågor då samtalsledarens roll är att få deltagarna att 

diskutera ämnet (Wibeck, 2010). Vi upplevde att vår öppningsfråga blev en bra introduktion 
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eftersom eleverna genast började diskutera motivation och vad som motiverar dem när de lär 

sig matematik.  

Alla elever som kom till intervjutillfället valde att medverka under hela intervjun. 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes utan avbrott och spelades in på två mobiler för att 

minska risken att inte få någon ljudinspelning. I missivbrevet angav vi att intervjun 

beräknades ta 45 till 60 minuter. Den avsatta tiden visade sig vara väl tilltagen men vi tyckte 

att det var bättre än att uppleva tidsbrist. Vid genomförandet av intervjuerna var vi båda 

närvarande med en av oss som samtalsledare medan den andra förde fältanteckningar. Vi 

valde att genomföra intervjuerna med samma samtalsledare och således även samma 

fältantecknare så att samtliga intervjutillfällen liknade varandra. Fältanteckningar ger 

kompletterande information som saknas vid ljudupptagning (Denscombe, 2018). Exempel på 

detta är när eleverna bekräftade varandra med nickningar eller med huvudskakningar när de 

inte höll med. Samtalsledaren riktade ibland frågor för att få alla elever i varje grupp att 

uttrycka sina åsikter och delta i diskussionerna. För att säkerställa att uttalandena uppfattats 

korrekt gjordes sammanfattningar. Samtalsledaren ställde bara följdfrågor när något var oklart 

och behövde förtydligas. Fokusgruppsintervjuernas utförande förbättrades efter varje 

genomförd intervju eftersom samtalsledaren med tiden kände sig mer säker i sin roll. Efter 

varje fokusgruppsintervju fick eleverna fylla i en utvärdering för att försöka säkerställa att 

samtliga elever upplevde att de fått sina synpunkter, om vad som motiverar dem att lära sig 

matematik och varför detta motiverar, framförda. Alla elever upplevde att deras synpunkter 

kommit fram och inga kommentarer lämnades.  

Det var svårare än vi trodde att hitta tider för fokusgruppsintervjuerna som passade eleverna, 

deras undervisande lärare och oss. På grund av detta blev det en förskjutning av vår tidsplan 

men vårt mål med att genomföra fyra fokusgruppsintervjuer lyckades till slut. Vi var okända 

för eleverna vilket vi anser stärker tillförlitligheten då risken att vi påverkade elevernas 

uttalanden minimerades. Dessutom upplevde vi att eleverna var mycket frispråkiga i sina 

uttalanden vilket vi inte tror att de hade varit om vi hade varit kända för dem. Eleverna i varje 

grupp kände redan varandra vilket vi upplevde gav en trygghet i gruppen. Vid en 

fokusgruppsintervju är det annars samtalsledarens roll att skapa denna trygghet (Wibeck, 

2010). Då vi upplevde stämningen god i samtliga grupper tror vi att det har resulterat i ett mer 

uttömmande resultat.  

Vi planerade att ha fyra till sex elever i varje fokusgrupp men på grund av sjukdom och att vi 

inte lyckades få ersättare med kort varsel så blev det fyra elever i en grupp och i de övriga 
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endast tre elever. Enskilda intervjuer hade kunnat vara en alternativ datainsamlingsmetod då 

vi hade svårigheter med att hitta tidpunkter som passade. Detta omöjliggjordes på grund av 

tidsbrist. Vi anser dock att studiens syfte och frågeställning även skulle kunna besvaras med 

enskilda intervjuer men då hade möjligheten för deltagarna att delge, diskutera och jämföra 

sina åsikter med varandra gått förlorad. Vår intervjuguide hade då behövts ersättas av till 

exempel semistrukturerade frågor. 

Syftet med transkriberingen är att ge överskådlighet och systematik så att materialet kan 

tolkas och relateras till syfte och frågeställningar (Backman, 2016). Enligt Denscombe (2018) 

är transkribering tidskrävande vilket beror på att utskriften måste redigeras för att bli 

begriplig. En redigering menar han innebär att det som skrivs inte blir autentiskt med 

inspelningen. Ett problem som Kvale och Brinkmann (2014) belyser är svårigheter med att 

avgöra var en mening slutar, när en tystnad blir en paus samt var punkter och komman 

placeras. Detta menar författarna kan göra att två utskrifter av samma ord kan få olika 

betydelser. Då en och samma person transkriberade de inspelade fokusgruppsintervjuerna så 

fanns bara en utskrift av varje intervju. För oss var både förberedelserna inför intervjuerna och 

transkriberingarna tidskrävande. Förberedelserna krävde en stor mängd mejlkontakt med 

speciallärare, undervisande matematiklärare och andra undervisande lärare till de utvalda 

eleverna för att hitta en lämplig tidpunkt för genomförandet av intervjuerna.  

Datamaterialet inför analysarbetet bestod av cirka 32 sidor och även om vi före analysens 

början tyckte att vi hade fått många liknande svar i intervjuerna så fanns där även skillnader. 

Denscombe (2018) menar att en kvalitativ analys är tidskrävande för att det insamlade 

råmaterialet är ostrukturerat och behöver kodas innan det går att analysera. Det 

överensstämmer med vår uppfattning då analysarbetet också var tidskrävande på grund av att 

det transkriberade materialet till viss del var ostrukturerat och behövde bearbetas inför 

resultatsammanställningen. Att ta hjälp av en analysmodell underlättade vårt arbete vid 

bearbetningen av datamaterialet då vi inte hade tidigare erfarenhet av att skriva ett 

självständigt arbete på avancerad nivå. Vi valde den kvalitativa analysmodell som beskrivs av 

Dahlgren och Johansson (2015).   

Ett alternativ till inspelning med efterföljande transkribering hade kunnat vara att föra 

detaljerade anteckningar vid intervjuerna för att då ha ett arbetsmaterial redan i direkt 

anslutning till fokusgruppsintervjun. Vi menar att riskerna med detta skulle vara flera, till 

exempel att anteckningarna inte ordagrant skulle återge det eleverna har sagt och att vi då 

skulle tolka och analysera andrahandsuppgifter. Att inte transkribera och lyssna på 
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intervjuerna flera gånger skulle också spara tid men fördelen med att göra detta är att man 

minskar risken för att något går förlorat. Tillförlitligheten gällande elevsvaren ökar också när 

man väljer att spela in och transkribera intervjuerna. Vi är medvetna om att ifall vi skulle göra 

om intervjuerna med samma elever så skulle kanske inte deras utsagor vara desamma. Vår 

analys är unik utifrån den förförståelse och erfarenhet vi har samt den tolkning vi gör av det 

eleverna beskriver som sin verklighet. 

För att vår studie skulle få en god tillförlitlighet och trovärdighet har vi varit noggranna och 

kritiska med de val vi har gjort under hela processen, vilket enligt Fejes och Thornberg (2015) 

är en förutsättning för att en studie ska visa det som avses att studeras. När 

fokusgruppsintervjuer används ska man systematiskt beskriva hur data produceras, bearbetas 

och analyseras för att den ska anses tillförlitlig och trovärdig (Kvale & Brinkmann, 2014), 

vilket vi beaktat i vår studie. Genom våra val gällande forskningsansats, metod, urval och 

frågor i intervjuguiden anser vi att vi i vår studie uppnått vårt syfte och fått svar på vår 

frågeställning. Däremot går det inte att dra några generella slutsatser av våra resultat eftersom 

vår studie är småskalig (Denscombe, 2018). Trovärdigheten och tillförlitligheten styrks av att 

elevurvalet gjordes noggrant så att elevernas erfarenheter skulle spegla vårt syfte. 

Ljudinspelning av samtalen styrker tillförlitligheten då elevernas utsagor finns kvar. Eleverna 

har erbjudits en transkriberad utskrift för att på så vis kunna stärka trovärdigheten av studien 

men ingen har efterfrågat den.  

Under hela vår studie har vi beaktat Vetenskapsrådets (2017) regler för god forskningsetik 

och följt rekommendationerna i Vetenskapsrådet (2002). Vi har inte uppmärksammat något 

etiskt dilemma i studien däremot diskuterade vi om det fanns en risk att eleverna i vår studie 

skulle kunna känna sig utpekade. Här tror vi att åldern på eleverna har betydelse då äldre 

elever är mer mogna och har en större medvetenhet om sina svårigheter i matematik. 

Elevernas uttalanden visade också att de var medvetna om sina svårigheter. För att minska 

risken att eleverna i vår studie skulle känna sig utpekade önskade vi att de utvalda eleverna i 

varje grupp skulle känna varandra och därmed känna sig trygga och då våga diskutera och 

uttrycka sina åsikter, erfarenheter och synpunkter. Vid genomförandet av 

fokusgruppsintervjuerna uppmärksammade vi inget som vi kunde tolka som att eleverna 

kände sig utpekade. Att de inte kände sig utpekade stärks också av att andra elever än de 

utvalda önskade delta i intervjuerna. De utvalda eleverna måste således ha berättat för andra 

om vad och varför de skulle intervjuas. 



32 
 

Resultatdiskussion 

Genom vår frågeställning sökte vi svar på vad som motiverar elever i matematiksvårigheter 

att lära sig matematik och varför de ansåg att dessa faktorer är motiverande. Resultatet i vår 

studie utgår från vår frågeställning och analysen grundar sig på svaren från de genomförda 

fokusgruppsintervjuerna. Resultaten i studien tolkar vi på ett övergripande plan utifrån det 

sociokulturella perspektivet och vi söker kunskap om och förståelse för elevernas uttalanden 

genom samspel och kommunikation. Det relationella perspektivet använder vi som vårt 

analysverktyg för att tolka och förstå motivationens betydelse och de motiverande faktorerna i 

elevers matematiklärande. Resultatet diskuteras utifrån vår frågeställning och tidigare 

forskning samt kopplas till våra teoretiska utgångspunkter. Vi hade kunnat välja att presentera 

resultatet i inre och yttre motiverande faktorer vilket är relativt vanligt inom forskning om 

motivation istället för de kategorier vi valde. Valet föll ändå på de kategorier som framträdde 

vid dataanalysen och som vi tycker visar vårt resultat på ett mer tydligt sätt men även gör det 

enklare att använda för att förbättra undervisningen. Liksom Blomgren (2016) konstaterar vi 

att eleverna kan beskriva vad i deras omgivning som främjar men också vad som hämmar 

deras motivation för att lära sig matematik. Genom sina beskrivningar ger eleverna oss 

kunskap och förståelse så att vi kan utveckla undervisningen för elever i matematiksvårigheter 

som upplever sig ha en bristande motivation för att lära sig matematik.  

Resultaten i vår studie visar att lärarens kompetens och egenskaper har en stor betydelse för 

att öka elevernas motivation. Wery och Thomson (2013) menar att lärare kan uppmuntra 

elever till ett mer positivt engagemang i sitt lärande eller som Klingberg (2016) uttrycker det, 

uppmuntra grit. De menar också att lärare kan aktivera motivationen genom att skapa 

möjligheter så att elever känner ett större engagemang för sitt lärande. I vår studie beskriver 

eleverna att lärarens relationskompetens har en större betydelse för deras motivation att lära 

sig matematik jämfört med ämneskompetensen. Detta framkommer genom att elevernas 

diskussioner om lärarens ämneskompetens var kort och koncis medan diskussionerna om 

lärarens relationskompetens var mer omfattande. Eleverna i vår studie lägger stor vikt vid 

relationen mellan sig själva och läraren. Eleverna menar att ett bra bemötande ökar deras 

motivation eftersom det visar att läraren förstår deras svårigheter och då vill och vågar de visa 

sina brister. Vidare visar våra resultat att lärare som eleverna upplever medvetet bryr sig och 

när deras vilja att hjälpa känns genuin så ökar elevernas motivation och de anstränger sig för 

att göra sitt bästa. Aunola, Leskinen och Nurmi (2006) har liksom vi i vår studie kommit fram 

till att lärare som medvetet visar medkänsla ökar motivationen hos elever för att lära sig 
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matematik. Även Hugo (2007) menar att det relationsskapande arbetet som lärarna i hans 

studie gjorde medförde att elevernas motivation för att arbeta med kärnämnena ökade. I vår 

studie framkommer även att lärarens förmåga att identifiera elevernas svårigheter i matematik 

har en betydelse för motivationen men inte i lika stor grad som relationen har. Medan 

Blomgren (2016) i sitt resultat kommer fram till att både lärarens ämneskompetens och 

relationskompetens har stor betydelse.   

Den mest betydelsefulla motiverande faktorn som eleverna i vår studie lyfter är när läraren 

förklarar så att de förstår. När lärarens förklaringar gör innehållet i matematiken begripligt för 

eleverna så får de en känsla av att de kan vilket också Hannula (2016) påpekar är viktigt. 

Chouinard, Karsenti och Roy (2007) kommer också fram till att tron på den egna förmågan 

har en stark koppling till motivation. Lärarens roll i interaktionen med eleven är att få eleven 

att tro på sin egen förmåga vilket ökar motivationen menar Wery och Thomson (2013). 

Eleverna i vår studie beskriver att när läraren förklarar så att de förstår så känner de sig 

duktiga och tron på den egna förmågan ökar vilket vi tolkat som att även självförtroendet 

ökar. Eleverna menar att med förståelsen kommer ett ökat självförtroende och matematiken 

blir enklare. Hannula menar att ett högt självförtroende i matematik är motiverande, vilket 

även vårt resultat pekar på.  

Laborativ undervisning är enligt eleverna i vår studie mer motiverande än att bara arbeta i 

matematikboken. Konkret material ger en ökad förståelse och arbetet upplevs roligare. Några 

av eleverna i vår studie anser även att en varierad undervisning i form av arbetsblad eller att 

arbeta på datorn är mer motiverande och lustfyllt än att bara arbeta i matematikboken. Vårt 

resultat styrks av Blomgren (2016), Muhrman (2016) och Wæge (2009) som menar att en 

varierad undervisning ökar elevers motivation för att lära sig matematik. Lindberg (2010) och 

Muhrman (2016) har i sina studier kommit fram till att motivationen, prestationen och lusten 

att lära sig matematik ökar hos elever i matematiksvårigheter när infärgning används. Medan 

det i vår studie framkommer att infärgning saknar betydelse för elevernas motivation, 

prestation och lust att lära sig matematik.   

I vår studie uttrycker eleverna att balansgången mellan för svåra och för lätta 

matematikuppgifter påverkar deras intresse och lust att lära sig matematik. Motivationen hos 

eleverna ökar när uppgifterna är på en ”lagom” utmanande nivå för då känner de att det är 

möjligt att lyckas. Detta överensstämmer med Aunola, Leskinen och Nurmis (2006), 

Hannulas (2016) samt Wery och Thomsons (2013) resultat att elever i matematiksvårigheter 

måste få känna att de lyckas genom ”lagom” utmanande uppgifter. Att lyckas med uppgifter 
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menar Hannula ökar självförtroendet och som en följd av detta även motivationen. 

Motivationen ökar också om läraren ger återkoppling på utförda uppgifter visar resultatet i vår 

studie. Aunola et al. anser att matematiklärare bör höja elevers intresse för matematik genom 

att ge återkoppling. Enligt författarna ska detta öka motivationen och därmed ökar 

möjligheterna för eleverna att lyckas. 

I likhet med eleverna i Blomgrens (2016) studie relaterar eleverna i vår studie till sitt eget 

intresse, sin egen inställning och det egna ansvaret när motivationen ska öka och de ska 

övervinna svårigheter och motgångar. Detta kan också tolkas som grit då eleverna i vår studie 

kämpar mot målet att klara kursen. Ytterligare likheter i våra resultat är att elevernas humör 

och känslor påverkar motivationen. Eleverna i vår studie uttrycker också att när det är arbetsro 

blir de mer motiverade och kan koncentrera sig på arbetet. Detta stämmer väl överens med 

Sjöbergs (2006) resultat där elever i matematikproblem behövde arbetsro för att kunna 

koncentrera sig vilket ledde till en ökad motivation och arbetsinsats. Att arbeta ensam, i par 

eller mindre grupp uttrycker eleverna i vår studie som motiverande för att det ökar deras 

koncentrationsmöjligheter. Vi tolkar dessa uttalanden som att de upplevde 

klassrumssituationen stökig vilket enligt eleverna berodde på stora klasser. Även detta resultat 

överensstämmer med Sjöbergs där eleverna ansåg att brist på arbetsro i huvudsak orsakades 

av för stora undervisningsgrupper.  

Resultaten i vår studie visar även att det finns yttre faktorer som påverkar elevernas 

motivation. Eleverna uttrycker att syskons och kompisars stöttning enbart är positiv för 

motivationen. Föräldrar däremot kan påverka motivationen både positivt med stöttning och 

belöningar men även negativt då några elever i vår studie upplever att belöningarna kan 

upplevas som stressande. Klingberg (2016), Ryan och Deci (2000) och Wery och Thomson 

(2013) menar också att ett för stark fokus på belöningar kan få motsatt effekt och i stället för 

att främja motivationen så kan belöningar verka hämmande. Författarna påtalar vikten av att 

främja elevers inre motivation och några elever i vår studie menar även att belöningar inte är 

viktiga för att öka deras motivation utan det som känns viktigt och riktigt är att motivationen 

kommer inifrån dem själva. 

Det framträder ett relationellt perspektiv när eleverna beskriver den goda relationens 

betydelse för motivation. När eleverna upplever att de bemöts med förståelse så vågar de visa 

sina svårigheter. Det blir då enklare för läraren att möta eleven där den befinner sig vilket 

även är betydelsefullt ur ett sociokulturellt perspektiv. Resultaten visar att de motiverande 

faktorerna till största del finns i den omgivande miljön vilket Ahlberg (2013) menar är att se 
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orsakerna ur ett relationellt perspektiv. Lärarens kompetens, lärarens förmåga att visa empati, 

varierat arbetssätt och organisatoriska förutsättningar är exempel på motiverande faktorer i 

lärmiljön som diskuteras av eleverna i vår studie. 

 

Avslutande reflektioner och slutsatser 

Vi möter dagligen elever i matematiksvårigheter som vi upplever saknar motivation för att 

lära sig matematik. Vår studies utgångspunkt blev därför att genom fokusgruppsintervjuer få 

mer kunskap och förståelse om vilka faktorer som är motiverande för dessa elever. Syftet med 

detta var att i förlängningen kunna utveckla undervisningen, speciellt för elever i 

matematiksvårigheter. Elevernas uttalanden visar på en stor medvetenhet om vilka faktorer 

som främjar deras motivation för att lära sig matematik. Vid analysen såg vi att många av 

elevernas förklaringar till varför de motiverande faktorer de tagit upp motiverar är kopplade 

till känslor. Vi liksom Blomgren (2016) menar att känslornas betydelse för elevernas 

motivation bör tas på större allvar. I resultaten kunde vi också se att vad som motiverar är mer 

framträdande än varför. 

När vi sökte tidigare forskning om motivation kopplat till matematiklärande så fann vi att det 

mesta av litteraturen handlade om motivation i allmänhet men även att motivation likställs 

med andra begrepp som till exempel intresse, attityd och lust att lära. Motivationsforskningen 

knyts ofta till psykologiska områden vilket vi upplevde problematiskt då vi sökte forskning 

inom det specialpedagogiska området. I vårt resultat fann vi att de faktorer som var mest 

betydelsefulla för elevernas motivation att lära sig matematik var kopplade till lärarens 

kompetens och egenskaper samt till undervisningens upplägg och innehåll. Lärarens 

relationskompetens visade sig ha en stor betydelse för motivationen i vår studie vilket även 

stöds av våra erfarenheter. Anledningen till detta tror vi beror på att elever i 

matematiksvårigheter kan vara mer beroende av goda relationer och ett bra bemötande. Även 

forskningen lyfter fram betydelsen av goda relationer men inte i lika stor omfattning som i vår 

studie. Varierad och laborativ undervisning var också motiverande faktorer enligt eleverna i 

vår studie. Detta resultat var inte särskilt överraskande då eleverna beskrev en traditionell 

matematikundervisning med genomgång och därefter enskilt arbete i matematikboken. Det 

som däremot förvånade oss var att infärgning och ämnesintegrering inte lyftes av eleverna 

som motiverande faktorer då Hugo (2007), Lindberg (2010), Muhrman (2016) och 

Skolinspektionen (2010) har kommit fram till att dessa har stor betydelse för att främja 
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motivationen. Att arbetssätten inte lyfts tror vi kan bero på att eleverna saknar erfarenhet av 

dessa samtidigt som skolinspektionens resultat visar att samarbetet mellan 

karaktärsämneslärarna och matematiklärarna i stort sett är obefintligt. Forskning som vi har 

tagit del av har visat att användbarhet och meningsfullhet ökar motivationen hos elever men 

det är däremot inget som framkommer i våra resultat. Eleverna i vår studie uttrycker inte 

heller någon matematikängslan eller att de tycker ämnet är ointressant medan forskningen 

visar att matematikängslan påverkar motivationen negativt. Trots all forskning och beprövad 

erfarenhet om behovet av utveckling av matematikundervisningen så tyder Skolinspektionens 

resultat på att de utvecklingsåtgärder som framkom i utredningen från SOU (2004:97) inte 

gett resultat. Skolinspektionen konstaterar att eleverna på gymnasiet ofta saknar en 

motiverande lärandemiljö som skapar lust att lära matematik. 

När vi började arbetet med denna studie såg vi det som att eleverna tycktes sakna motivation 

för att lära sig matematik. Vår syn kring detta har under arbetets gång förändrats och vi 

liksom Skolinspektionen (2010) menar att det inte är eleverna som saknar motivation utan att 

det saknas lärandemiljöer som skapar motivation och lust att lära matematik. Vårt resultat kan 

användas både förebyggande och åtgärdande för att elever i matematiksvårigheter ska uppleva 

motivation för att lära sig matematik vilket Engström (2015) menar är ett av 

specialpedagogikens uppdrag. 

 

Förslag på vidare forskning  

Vår ingång i det här arbetet var att motivation har betydelse för elever i matematiksvårigheter 

och vi ville därför ur ett elevperspektiv bidra med fördjupade kunskaper om vad som främjar 

dessa elevers motivation för att lära sig matematik. Vi valde att enbart använda 

fokusgruppsintervjuer i studien, vilka gav oss resultat som vi inte med säkerhet vet om de 

stämmer helt överens med verkligheten eller om de endast är elevernas bild av verkligheten 

som framkom. Det hade därför varit intressant att även göra observationer i klassrummen för 

att följa upp elevernas uttalanden. Andra intressanta tankar som väcktes under arbetets gång 

var om och i så fall hur olika diagnoser påverkar motivationen, känslors betydelse för 

motivationen och om relationen mellan lärare och elev påverkar motivationen i högre grad 

hos elever i matematiksvårigheter. Utifrån att vårt resultat pekar på att den faktor som är mest 

betydelsefull för elevernas motivation att lära sig matematik är när läraren förklarar på ett sätt 

så att de förstår, så är även det ett intressant utvecklingsområde. Under arbetets gång har 
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betydelsen av en lärandemiljö som främjar motivationen och lusten att lära matematik växt 

fram. Vi är därför övertygade om att ett samarbete mellan forskning och praktik behövs för att 

utveckla en mer evidensbaserad praktik i matematikundervisningen, speciellt för elever i 

matematiksvårigheter.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 
Hej! 

Vi är två lärare som läser vår sista termin på Speciallärarprogrammet matematikutveckling 

vid Mälardalens högskola. Under våren 2019 skriver vi vår uppsats i specialpedagogik på 

avancerad nivå. Vi vill genom gruppintervjuer ta del av vad elever upplever ökar 

motivationen för att lära sig matematik. Vi söker därför elever som är eller har varit i 

matematiksvårigheter och känner eller har känt en brist på motivation för att lära matematik. 

Gruppintervjun genomförs på skolan under ordinarie skoldag i grupp med 4-6 elever och 

beräknas ta ca. 45-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in för att underlätta analysarbetet 

och minnesanteckningar kommer att föras. Inspelningen kommer att raderas när studien är 

klar. 

Under studiens gång kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vilket 

innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun och 

därmed din medverkan. Alla uppgifter kommer att avidentifieras, behandlas konfidentiellt och 

kommer endast att användas av oss i forskningssyfte.  

Vi ser fram emot ditt deltagande i studien.  

Om du önskar mer information är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

Satu Pettersson  Pia Åsenlund Ljung 

spn16007@student.mdh.se  plg16003@student.mdh.se  

 

Tuula Koljonen 

Handledare 

Universitetsadjunkt i specialpedagogik och doktorand i didaktik 

tuula.koljonen@mdh.se  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Inledning av gruppintervjun 

• Kort presentation av oss själva och syftet med vår studie. 

• Eleverna presenterar sig. 

• Förklarar hur intervjun kommer att gå till och vilka regler som gäller. 

• Eleverna ges möjlighet att ställa frågor. 

 

Fokusgruppsfrågor 

Vad tänker ni på när ni hör ordet motivation? 

Vad är viktigt/motiverande för er när ni ska lära er matematik i skolan? Hur 

ska det vara runt er, tänk på omgivningen - på lärare, elever, klassrum, 

lektionstid? Annat som påverkar, föräldrar/syskon/kompisar/andra/annat?  

Vad är det som gör det viktigt/motiverande för er? Varför är det viktigt? 

Hur vet ni att en lärandesituation är motiverande för er? Hur känns det då? 

Hur märks det på er att ni är motiverade? 

Vad är det som gör lärandesituationen motiverande? 

 

Har vi missat något?  

Vill någon tillägga något? 

 

Utvärdering 

• Individuell skriftlig utvärdering. 
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Bilaga 3 

Utvärdering av intervjun 
 

Jag har fört fram mina synpunkter 

 Nej, inte alls 

 Nej, bara delvis 

 Ja, i viss mån 

 Ja, absolut 

 

Anledningen till att jag inte har fört fram mina synpunkter helt och hållet: 

 En känsla av grupptryck 

 Rädsla att såra/genera någon 

 Mina synpunkter kom fram ändå 

 Annan orsak 

 

Kommentar: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Original taget från Margareta Sandström, Mälardalens Högskola 

 

 

 


