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1. Inledning 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till 

elevens förutsättningar (SFS, 2010:800), och enligt gymnasiesärskolans läroplan (Skolverket, 

2013a) ska eleverna ha möjlighet att påverka sin utbildning och ta ansvar för sina 

studieresultat. För att eleven ska ha möjlighet till detta krävs att vi som lärare tydliggör 

utbildningens mål, arbetsformer och innehåll och även elevens rättigheter och skyldigheter 

bör förklaras. Enligt Bjar & Frylmark (2011) så leder delaktighet och självbedömande till 

ökad motivation. I skolreformen med de nya läroplanerna var gymnasiesärskolan sist ut och i 

den nya reformen påpekar man vikten av delaktighet och självbedömande. På grund av detta 

har matriser och andra former av mallar för självbedömande fått ett uppsving i skolvärlden. 

Jag har i min yrkesroll som lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan själv försökt arbeta 

med elevinflytande och självbedömning i undervisningen samt att tydliggöra ämnets/kursens 

mål. Ett arbete som jag tycker är svårt och där man ofta är väldigt ensam. Därför har jag valt 

att ta med denna aspekt i mitt examensarbete. 

 

Taube (i Bjar och Frylmark, 2011) skriver att det finns ett samband mellan självbedömning 

och motivation. Motivation i skolan handlar om strävan mot personliga och/eller yttre mål, 

engagemang och intresse (Skolverket, 2003). För att eleverna skall kunna bli motiverade 

krävs att de är medvetna om de yttre målen. Läraren har en stor inverkan på elevernas 

motivation och det är viktigt att som lärare vara medveten om. I lärandet är en central faktor 

just motivation och matematikundervisningen måste skapa intresse och lust hos eleverna 

(Imsen, 2006). 

 

En av specialpedagogikens stora uppgifter är att anpassa undervisningen för elever som är i 

behov av stöd (Persson, 2007). Och som blivande speciallärare kommer detta bli en viktig 

uppgift i mitt yrke. Att anpassa matematikundervisningen och förtydliga kursens mål och 

kunskapskrav, för att skapa motivation och lärande hos eleverna. Enligt examensförordningen 

SFS (2011:186) ska jag som speciallärare ha en vetenskaplig grund och insikt i aktuellt 

utvecklings- och forskningsarbete. Vidare ska jag visa djupa kunskaper kring elever med 

utvecklingsstörning och deras kunskapsutveckling. Detta examensarbete kommer ge mig 

fördjupade kunskaper om viktiga delar inom gymnasiesärskolan, kunskaper som jag kan föra 

vidare till kollegor i min kommande roll som speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning. 
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I samband med att jag påbörjade mina studier till speciallärare bytte jag även arbetsplats, från 

grundsärskolan till gymnasiesärskolan, från klasslärare till ämneslärare i bland annat 

matematik och skillnaden mellan de två åldersgrupperna är enorm. I gymnasiesärskolan möter 

jag flera elever som fått sen diagnos och som är vana att misslyckas. Dessa misslyckanden har 

lett till att de flesta eleverna är skoltrötta och rädda för matematik. Enligt Adler (2001) leder 

rädsla till olust att lära medan glädje leder till lust att lära. Rädslan för att misslyckas i 

matematiken är vanlig hos elever som har något slags problem i sitt lärande. Jag har därför de 

senaste två åren ställt mig frågorna; Hur kan jag fånga upp och motivera eleverna? Hur får jag 

dem att förstå vad som krävs för att de ska få sina betyg? På det sättet väcktes mitt intresse för 

detta område. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka några gymnasiesärskolelärares syn på motivation 

och förankring i styrdokumenten i ämnet matematik. Mina frågeställningar är: 

 Hur beskriver matematiklärarna på gymnasiesärskolan motivation och 

utvecklingsstörning? 

 Vilka strategier beskriver matematiklärarna i gymnasiesärskolan att de använder för 

att motivera eleverna i matematikundervisningen? 

 Hur beskriver matematiklärarna i gymnasiesärskolan att de använder styrdokumenten? 

 

2. Bakgrund 
Nationellt centrum för matematikutbildning gjorde 2009 (Bergqvist, m.fl.) en 

kvalitetsgranskning med syftet att förbättra studieresultatet och öka måluppfyllelsen i ämnet 

matematik på gymnasiet. De anser att det finns flera olika anledningar till att eleverna inte når 

alla kunskapsmål som står i styrdokumenten. De delar in processen i tre steg; den verkliga 

kursplanen, den implementerade kursplanen och den av eleverna lärda kursplanen. Denna 

process kan brista i alla de olika stegen t.ex. kan det som verkligen står i kursplanen inte vara 

det som var tanken. Det kan även vara så att lärarna tolkar kursplanen på ett sätt som ej var 

tänkt. Det kan även brista i steget mellan hur läraren uppfattar kursplanen och den 

undervisning som läraren bedriver. Ett av resultaten i denna granskning är att kursplanen har 

lite påverkan på matematiklärarna som grupp. Trots detta anser de flesta av dessa lärare att de 

påverkas av kursplanen. Enligt betänkande av gymnasiesärskoleutredningen (SOU 2011:8) får 
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ofta kunskapsuppdraget stå tillbaka för andra mål i utbildningen, som t.ex. att förbereda 

eleverna för ett vuxenliv med arbete, bostad och fritid, att omsorgsperspektivet tar större plats 

än kunskapsperspektivet. Även Blom (2003) lyfter att lärarna i särskolan beskriver olika 

huvudsakliga mål för sin undervisning, de målen hamnar i kategorierna kunskap i basämnet, 

utveckla självförtroendet, social fostran och en lustfylld tillvaro. Det vill säga både kunskaps- 

och omsorgsmål. Enligt Bloms rapport nämner några lärare mål som hamnar i alla fyra 

kategorier medan andra lärare har fokus endast på någon av dem.  

 

Skolverket gav 2009 ut ett stödmaterial kring kunskapsbedömning i särskola och särvux i 

förordet står följande rader; 

Att bedöma borde inte vara en dom utan istället leda till förbättrade 

resultat och öka elevens förtroende till den egna förmågan 

(Skolverket, 2009, s.5). 

Detta glöms ofta bort i särskolan där fokus ofta är på omsorg och omvårdnad istället för 

kunskap, mål, bedömning och betygssättning. Att få eleverna delaktiga i bedömningen leder 

till att bedömningen blir en del av lärandet och när detta sker ökar elevernas motivation och 

det ger även goda effekter på själva lärandet. Vidare står det att gymnasiesärskolan oftast 

utifrån elevens perspektiv upplevs positiv men att dessa personliga mål har lite att göra med 

de nationella målen. Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) påpekar också att det finns 

svagheter i hur skolorna bedömer elevernas kunskapsutveckling. Skolorna brister även i att få 

eleverna delaktiga i bedömningen. För att kvaliteten på matematikundervisningen ska vara 

god måste läraren ha god kännedom om styrdokumenten, det bör även finnas tydliga mål och 

syften med undervisningen och kontinuerlig utvärdering samt feedback (Skolverket, 2012). 

Elevernas förutsättningar för lärande ökar om bedömningen används på ett systematiskt och 

medvetet sätt väl inbakat i undervisningen, bedömning måste ses som ett redskap för lärande 

(Skolverket, 2013b). 

 

3. Litteraturgenomgång centrala begrepp 

De centrala begreppen jag fokuserar i denna studie är motivation, styrdokument, 

utvecklingsstörning och matematikundervisning och här nedan beskriver jag avgränsningar 

och förklarar begreppen. 
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3.1 Motivation 

Enligt Jenner (2004) är motivation inte en personlig egenskap eller vilja utan snarare en 

konsekvens av tidigare erfarenheter och bemötande. Begreppet motivation är svårdefinierat 

och kan betyda olika saker i olika kontexter men många forskare skiljer på yttre och inre 

motivation och definierar motivation som en kognitiv lärandeprocess (Skolverket, 2003). Den 

inre motivationsfaktorn styrs av egna behov, eget intresse, en känsla av meningsfullhet och av 

viljan att utvecklas eller prestera, medan den yttre motivationsfaktorn styrs av yttre belöningar 

t.ex. betyg, beröm eller för att slippa bestraffning och den yttre motivationen ligger utanför 

individens kontroll (Imsen, 2006; Hedegaard Hein, 2012). Holden (i Greveholm, 2008) menar 

att både inre och yttre motivation styrs av belöningar i någon form, med belöning avser hon 

positiv feedback. Yttre belöning kan till exempel vara betyg, beröm eller annan positiv 

respons från i den kontexten betydelsefulla människor. Inre belöning däremot är en inre 

känsla, till exempel ökad självtillit, en känsla av att lyckas och att ha kontroll. Hon menar att 

man även kan urskilja en kontextuell belöning, med det menar hon en belöning som är 

beroende av den kontext som man befinner sig i till exempel en stimulerande skoluppgift och 

en känsla av att man kan använda det man lärt sig i andra sammanhang. Malmer (2011) menar 

att det finns en koppling mellan självförtroende och motivation. 

 

Enligt Taube (i Bjar och Frylmark, 2011) finns det ett samband mellan motivation och 

självbedömning. Om man upplever/bedömer att man är bra på något, att man lyckas, så ökar 

motivationen. Enligt Björklund Boistrup (i Lindström, Lindberg & Pettersson (red), 2012) är 

ett sätt att få eleverna till självbedömning med fokus på elevernas lärande att använda 

formativ bedömning, då blir elevernas deltagande viktigt. Detta ger eleverna möjlighet att 

reflektera kring sitt lärande och sin lärprocess. Detta kan man göra bland annat genom att 

använda sig av matriser. Adler (2001) menar att även känslorna är kraften som ger oss 

motivation att agera och att motivation ofta kommer ur nyfikenhet. För att sedan motivationen 

skall stanna kvar krävs en äkta känsla av framgång.  

 

I skolans värld handlar motivation om att få eleverna att se det positiva med att investera i 

kunskaper (Persson & Persson, 2012), och enligt Swärd och Florin (2011) och Hannula 

(2006) ökar elevernas motivation till lärande när de upplever undervisningen meningsfull. 

Lärarens uppgift blir enligt ovanstående att få eleverna att uppleva matematikundervisningen 

som meningsfull och nyttig. Eleverna måste även förstå vad som ska göras och de ska ha en 

möjlighet att kunna genomföra det. Om läraren lyckas med det blir eleverna motiverade med 
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den inre motivationsfaktorn och detta leder till förbättrade studieresultat. Enligt Bandura är en 

elevs förväntningar viktiga för motivationen, detta kallas för framgångsförväntan eller self-

efficacy (Imsen, 2006). Många internationella artiklar jag läst påpekar att just self-efficacy är 

en viktig motivationsfaktor (Hodges & ChanMin, 2013; Mueller, Yankelewitz & Maher, 

2011, m. fl.). 

 

Det finns flera olika motivationsteorier (Ahl, 2004) och jag har i denna studie valt att inte gå 

närmare in på dessa p.g.a. att mitt fokus är på motivation i matematikundervisningen. 

 

3.2 Styrdokument i gymnasiesärskolan 

Särskolan är till för de elever som inte klarar grundskolans kunskapskrav på grund av en 

utvecklingsstörning. När alla utredningar visar att eleven har rätt att gå i särskola är det 

vårdnadshavaren som väljer om eleven skall mottagas där eller inte. En elev som är inskriven 

i särskolan kan få sin utbilning i grundskolan eller i särskolan, de kan även delta i 

undervisning i båda skolformerna. Man kan skriva ut en elev ur särskolan (Swärd & Florin. 

2011). År 2013 kom en ny läroplan och nya kursplaner till gymnasiesärskolan (Skolverket, 

2013a). I gymnasiesärskolan finns det nationella och individuella program. Det finns nio 

nationella program och målet är att eleverna ska förberedas för ett kommande yrkesliv 

(Skolverket, 2013c). De nationella programmen skall ligga i anslutning till den gymnasieskola 

där programmet finns och utbildningen skall vara så likvärdig som möjligt. Om eleven saknar 

förutsättningar att klara målen i det nationella programmet finns det individuella programmet 

(SFS, 2010). De dokument som styr gymnasiesärskolan är Skollagen, Gymnasieförordningen, 

Läroplaner, programmål, ämnesplaner samt ämnesområdesplaner (Skolverket, 2013c). 

Läroplanen (Skolverket, 2013a) beskriver skolans värdegrund, uppgifter och övergripande 

mål och riktlinjer. Där står det att eleverna utifrån sina förutsättningar ska ta personligt ansvar 

för sina studier och utöva inflytande över sin utbildning och arbetet i klassrummet. 

Programmålen (Skolverket, 2013c) beskriver målet för respektive program, gymnasiearbetet 

samt vilka kunskaper eleven ska ha utvecklat under sin utbildning. I de nationella 

programmen finns det ämnesplaner (Skolverket, 2013c). De beskriver ämnets syfte samt vilka 

kurser som ingår i ämnet, centralt innehåll och även betygskriterier. I det individuella 

programmet finns istället ämnesområdesplaner (Skolverket, 2013c). Ämnesområdesplanerna 

innehåller syfte, centralt innehåll och kravnivå (Skolverket, 2013a). Det ska finnas möjlighet 

för de elever i särskolan som klarar det att läsa kurser på gymnasiet. Det skall även finnas 

möjlighet för de elever som läser det individuella programmet att läsa kurser på det nationella 
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programmet, allt för att eleven ska utmanas och utvecklas. För att detta ska vara möjligt krävs 

att utbildningarna ligger nära varandra samt en likvärdighet i kursernas utformning och 

innehåll. 

 

I Läroplanen (Skolverket, 2013a) står det att eleverna ska ges möjlighet att ansvara för sina 

studier, detta kräver att vi som lärare tydliggör mål och betygskriterier för eleverna. Att 

bearbeta och tydliggöra ovanstående blir extra viktigt i särskolan eftersom språket i 

kursplanerna inte är anpassat till elever med utvecklingsstörning. Målen bör enligt Swärd och 

Florin (2011) vara realistiska och nåbara inom en viss tid. Eleverna måste förstå vad och hur 

det skall göras för att målet ska vara uppnått, annars blir uppgiften orimlig. Löwing (2006) 

påpekar även vikten av att eleverna förstår syftet med de olika momenten. Enligt Skolverkets 

(2009) stödmaterial Kunskapsbedömning i särskolan och särvux måste delaktigheten och 

inflytandet anpassas efter elevens förutsättningar. Eleverna ska ha möjlighet att påverka sin 

utbildning och sina studier, detta är en mänsklig rättighet. Skolan har i uppgift att fostra 

demokratiska medborgare, och att kunna påverka på sin utbildning är ett steg i detta arbete, 

och sist men inte minst, för att delaktighet och inflytande är en förutsättning för lärande.  

 

Betygsskalan i gymnasiesärskolan sträcker sig från A-E, F och streck används inte 

(Skolverket, 2014). A är det högsta betyget och E det lägsta betyget. Betygen sätts utifrån de 

kunskapskrav som finns i varje kurs. Om en elev inte uppnår kunskapskravet för betyg E ska 

man inte sätta något betyg alls. En skillnad mellan gymnasiet och gymnasiesärskolan är 

användningen av betyg efter avslutad gymnasieutbildning. Gymnasiesärskolebetygen har 

ingen betydelse för särskolans elever, de kan inte söka vidare studier på dessa. 

 

3.3 Utvecklingsstörning 

För att få gå i gymnasiesärskolan krävs att eleven har en utvecklingsstörning. För att kunna 

fastställa detta krävs enligt 18 kap 5 § i Skollagen (2010:800) fyra utredningar, en medicinsk-, 

en social-, en pedagogisk- och en psykologisk utredning som alla pekar på samma 

problematik. Utredningarna är till för att utesluta att det kan vara något annat som t.ex. en 

hörselskada, dyslexi eller något i miljön som gör att eleven hämmas i sin utveckling och sitt 

lärande.  

 

Det finns tre förklaringsmodeller för personer med utvecklingsstörning. I den medicinska 

modellen förklaras utvecklingsstörning som brister hos individen. Dessa brister kan finnas på 
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grund av sjukdom, skador eller intelligens. I den sociala modellen förklaras istället 

utvecklingsstörning utifrån brister i samhället. Samhället skapar funktionshindret på grund av 

att individen inte klarar de krav som ställs. I den interaktionistiska modellen knyter man ihop 

de båda modellerna och förklarar utvecklingsstörning som brister hos individen i samspelet 

med samhället (Jakobsson & Nilsson, 2011). Det är den senare modellen som enligt 

gymnasiesärskoleutredningen (SOU 2001:8) ska gälla; 

 

Utvecklingsstörning är inte bara en egenskap hos en individ utan måste ses i 

relation till de förutsättningar och krav som finns i omgivningen. Individen 

kan bli mer eller mindre funktionshindrad beroende på hur komplicerad en 

miljö är och det bemötande som ges (SOU, 2011:8, s.142). 

 

Utvecklingsstörning handlar om svårigheter bygga och tillämpa kunskap samt att ta in och 

bearbeta information (Granlund, 2007). Diagnosen utvecklingsstörning är ett begrepp för 

intellektuell funktionsnedsättning i samspel med bristande förmåga att klara det dagliga livet, 

d.v.s. intelligens och adaptivt beteende (Jacobsson & Nilsson, 2011). Det är andra ord en lägre 

intelligens och svårigheter att få vardagen att fungera. Enligt Granlund (2007) är det endast 

skador som sker/dokumenteras före 16 års ålder som kan ge en nedsättning i 

begåvningsfunktioner och då klassas som utvecklingsstörning. Kylén (2012) beskriver tre 

olika begåvningsstadier för personer med utvecklingsstörning, A-, B- och C-nivån, nivåerna 

visar på vilken abstraktionsnivå personen befinner sig.  

 

3.4 Matematikundervisning 

Swärd och Florin (2011) menar att det inte finns speciella pedagogiska knep för just särskolan 

utan att all undervisning vilar på samma grund. Alla elever har rätt att möta skoluppgifter på 

rätt nivå och för att kunna utvecklas krävs att eleven möts i den proximala utvecklingszonen. 

Enligt Ahlberg (2001) är en förutsättning för att elevernas intresse för matematik ska väckas 

att de har en tro på sig själva och på deras förmåga att lära och förstå. Läraren måste i 

matematikundervisningen sträva efter att eleverna tror på sin egen förmåga så att självtillit 

byggs upp. Ahlberg (2001) skriver även att det är vanligt att elever upplever det de arbetar 

med som ointressant, därför är en viktig del av läraryrket att undervisa så att eleverna 

upplever matematiken som meningsfull och att de får vara kreativa.  
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Malmer (2002) menar att det finns fyra grundläggande principer för att man som lärare ska 

lyckas med matematikundervisningen; planera för att en miljö för lärande skapas, att 

arbetsklimatet speglas av respekt och hänsyn, aktiva och ansvarstagande elever och 

regelbunden utvärdering av undervisningen. Malmer (ibid) menar också att fokus i 

matematikundervisningen hamnar på att flytta siffror (räkna) istället för på logiskt tänkande 

och taluppfattning, att undervisningen är för abstrakt och att skolans matematikundervisning 

ligger långt från elevernas verklighet både när det gäller språk och erfarenheter. Kullberg 

(2004) skriver om lust- och undervisningsbaserat lärande och hon förespråkar att varje 

lärområde ska inledas med en presentation. Presentationen ska få eleverna att vilja engagera 

sig i uppgiften, få dem motiverade. Den kan bestå av till exempel en film, en föreläsning, ett 

gemensamt problem eller rollspel. 

 

Enligt Skolverkets rapport Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 

matematikundervisningen (2001) bör matematikundervisningen genomsyras av de aktuella 

kursplanerna. De poängterar även att utformningen av undervisningen samt arbetsformerna 

har betydelse för elevernas lärande. De anser vidare att till exempel variationen i en klass kan 

användas på ett konstruktivt sätt, att eleverna kan lära av varandra och den proximala 

utvecklingszonen kan utnyttjas. 

 

4. Teoretiskt perspektiv 

De teoretiska perspektiv som ligger till grund för min yrkesroll och min roll som författare till 

detta arbete är det sociokulturella perspektivet. I min kommande yrkesroll som speciallärare 

kommer även specialpedagogik och det specialpedagogiska perspektivet vara en viktig del. 

Därför har jag valt att förklara sociokulturellt och specialpedagogiskt perspektiv i detta 

kapitel. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij har utvecklat det sociokulturella perspektivet, som innebär att kunskap skapas 

socialt i en kontext och inte i individuella processer (Hwang & Nilsson, 2001). Denna ide´ 

leder till att samarbete och interaktion bör vara en central del av undervisningen (Dysthe, 

2003). Vygotskijs tankar bygger på att eleverna ska få uppgifter som ligger något över deras 

förmåga, men som de med hjälp, handledning och stöd klarar av och genom detta flyttas sakta 
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gränsen av vad eleven klarar själv framåt (Hwang & Nilsson, 2011). Detta kallas för zonen för 

proximal utveckling (Säljö, 2005). Begreppet artefakt använder Vygotskij, i betydelsen är ett 

redskap som hjälper oss att utvecklas. Artefakt i matematik kan till exempel vara språket och 

miniräknare. Meningsfull praktik är också ett begrepp Vygotskij använder, att i meningsfulla 

situationer använda de yttre kunskaperna, kunskaper man har tillsammans så att de på så sätt 

blir införlivade med elevens förståelse och till slut blir till inre kunskap (Hwang & Nilsson, 

2011). 

 

För mig som lärare innebär det att jag behöver tala med eleverna och inte till dem, jag 

behöver undvika att använda ledande frågor och ge eleven tid att tänka och svara på frågorna 

(Ahlberg, 2001). Att kunna vägleda eleverna utan att direkt ge dem svaret på till exempel 

matematiska problem (Säljö, 2005). Enligt Dysthe (2003) är det i det sociokulturella 

perspektivet också viktigt att jag som lärare skapar en lärandemiljö som liknar världen utanför 

skolan genom verklighetsförankrade uppgifter som eleverna kan koppla till vardagen. 

 

En grund för motivationen är delaktighet. Delaktighet och gemenskap i klassrummet och det 

sociala sammanhanget blir motivationen för att utveckla vårt kunnande, särskilt för elever i 

behov av särskilt stöd (Bjar & Frylmark, 2011). Dysthe (2003) menar att känslan av att vara 

uppskattad och att få delta i en grupp leder till motivation för lärande. Hon skriver också att 

känslan av meningsfullhet samt kulturen i klassrummet där lärande värdesätts av alla, inte 

enbart av läraren, påverkar motivationen. 

 

4.2 Specialpedagogiskt perspektiv 

Specialpedagogiken har sitt ursprung i att skolan inte är anpassad till alla elever, det är den 

pedagogiken som sätts in när den vanliga undervisningen inte räcker till. De elever som får ta 

del av specialpedagogiken har bara en sak gemensamt och det är att de är avvikande i sitt 

lärande och behöver stöttning utöver den vanliga pedagogiken i klassrummet (Nilholm, 2010).  

 

Specialpedagogiken kan förstås på olika sätt, genom olika perspektiv och under olika tider har 

olika synsätt varit dominerande. Jag har här valt att lyfta fram Claes Nilholms (2010) tre 

perspektiv, kompensatoriskt, kritiskt och dilemmaperspektivet på specialpedagogik. När det 

gäller det kompensatoriska perspektivet innebär det att fokus finns på att kompensera 

individens brister och problem. Diagnostiseringen blir i detta perspektiv väldigt viktig och 

man anser att det är en fördel att samla elever med samma diagnos i en och samma 
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undervisningsgrupp så att man kan sätta in rätt åtgärder och kompensatoriska hjälpmedel 

(Nilholm, 2010). Att eleverna får diagnoser är positivt för skolan, då skolan inte behöver 

förändra något i undervisningen eftersom svårigheterna är en följd av de problem som eleven 

har (Skrtic, 1995). Diagnos är dock en nackdel för den enskilda eleven, då det kan innebära 

begränsningar i livet. Det kritiska perspektivet uppkom ur kritiken mot det kompensatoriska 

perspektivet och det påvisar att det är samhällets/skolans bristande förmåga att möta olika 

individer/elever som skapar svårigheterna. Diagnostisering blir onödigt och man skall söka 

lösningen på skolmisslyckanden utanför eleven. Målet är att se alla olika elever som en 

tillgång för arbetet i skolan och att specialpedagogiken skall bli överflödig (Nilholm, 2010). 

Det tredje perspektivet skapas ur motståndet till det kritiska perspektivet och i dilemma 

perspektivet vill man skapa medvetenhet om att en åtgärd får både positiva och negativa 

följder. I dilemmaperspektivet finns inga enkla lösningar utan man måste noggrant väga 

fördelar och nackdelar mot varandra för att hitta de bästa lösningarna (Nilholm, 2010). 

 

5. Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer jag redogöra för tidigare forskning kring matematik, motivation, 

utvecklingsstörning och förankring i styrdokument. Jag har gjort sökningar i olika databaser. 

 

Brophy (i Peterson, Baker & McGaw (Eds.) 2010) beskriver vilka utmaningar som lärarna 

möter när de ska motivera eleverna i undervisningen. Brophy menar att eleverna är 

motiverade när de upplever att lektioner och uppgifter är meningsfulla. Det handlar inte om 

spänning, njutning eller glädje utan att eleverna vill lära sig och finner det värt mödan att göra 

uppgifterna. Han lyfter fem utmaningar som lärarna möter i klassrummet när det gäller 

motivation och studier. För det första är det läroplanen som bestämmer vad undervisningen 

ska innehålla och detta överensstämmer inte alltid med vad eleverna skulle välja att studera. 

Lärarna måste få eleverna motiverade i övningar som de inte alltid värderar som 

meningsfulla. Som andra punkt lyfts elevantalet, en lärare har ofta över 20 elever i 

klassrummet, detta gör det svårt att möta alla individuella behov. Utmaning nummer tre 

innebär att klassrummet är en social plats och där blir misslyckanden inte bara personliga 

nederlag utan ibland även offentliga förlägenheter. Som problem nummer fyra lyfts att 

uppgifter, prov och arbeten är betygsgrundande och skall bedömas. Sist lyfts att fokus i det 

dagliga arbetet i klassrummet ofta hamnar på att göra klart uppgifter istället för på vilken 

kunskap och vilka färdigheter eleverna tillägnar sig. Vidare skriver han att elever kan ha svårt 
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att uppskatta sin utveckling själva utan de behöver hjälp i form av utvärdering och värderings 

mallar (t.ex. matriser). Lärarna behöver ge eleverna mål som finns i den proximala zonen, 

som även är specifika och konkreta. Han skiljer mellan att fånga elevernas intresse och sedan 

hålla kvar intresset. Han upptäckte att kluringar, pussel, grupparbete eller dator var effektiva 

sätt att fånga elevernas intresse men dessa sätt höll inte elevernas intresse så länge att det 

ledde till signifikant lärande. För det bästa resultatet behövde innehållet vara meningsfullt, 

eleverna behövde känna att innehållet var användbart utanför skolan, det krävdes även ett 

aktivt lärande. Det vill säga inte bara titta och lyssna. Även Wolters & Mueller (2010) skriver 

om svårigheterna med att få eleverna motiverade i skolan, de lyfter hög ljudnivå, andra 

distraktioner samt uppgifter som inte känns meningsfulla för eleven som faktorer som 

påverkar elevens motivation negativt. 

 

I en artikel skriven av Mueller, Yankelewitz och Maher (2011) som baserar sig på två 

kvalitativa studier med fokus på studenter från blandade åldrar och kulturer och elevernas 

arbete med olika matematiska uppgifter. I artiklen framkom att eleverna på något sätt måste 

vara motiverade för att kunna engagera sig i matematiska aktiviteter. Typen av motivation är 

också avgörande för hur eleven kommer lyckas i sitt lärande. De menar att elever som har 

yttre motivation såsom betyg eller lärarens godkännande inte nödvändigtvis lär sig på djupet i 

matematiken. Fokus hos dessa elever ligger på belöning eller att undvika negativ feedback 

eller bestraffning istället för på att förstå och lära sig matematik. Medan de elever som har en 

inre motivation är drivna av sin egen jakt på kunskap och förståelse i matematik. Den inre 

motivationen gynnar processen och resultatet av den matematiska aktiviteten. När elever får 

meningsfulla, relevanta och utmanande matematikuppgifter där de även får möjlighet till att 

fokusera på processen snarare än produkten, där de har kontroll över sitt eget lärande och får 

konstruktiv feedback leder det till att eleverna får en inre motivation, en önskan att lyckas. 

Inre motivation leder till self-efficacy, det vill säga att eleven tror på sin egen förmåga vilket 

leder till framgång, framgångsförväntan. Även Ahl (2004) menar att inre motivation är den 

bästa för den enskilda individen och den kan leda till bättre hälsa, ökad kreativitet och ökat 

lärande. 

 

Under matematiklektionen är eleverna motiverade att göra många saker, inte bara de saker 

som läraren förväntar sig. Hannula (2006) har skrivit om motivation i 

matematikundervisningen och hans definition av motivation är lust att göra vissa saker och att 

undvika andra. Motivation är en struktur av behov, medel och mål och dessa varierar från elev 
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till elev. När det gäller motivationen att lösa matematiska uppgifter påpekar han vikten av 

meningsfulla matematiska uppgifter. Enligt Hannula är känslor direkt kopplade till 

motivation, både positiva och negativa känslor, känslor som kan avläsas i ansiktsuttryck, 

kroppsspråk eller som eleven själv känner och som inte går att studera utifrån. Han lyfter även 

fram de sociala normerna samt kontexten i klassrummet som en faktor som påverkar 

elevernas motivation, något även Skolverket (2013b) lyfter. Där påpekar man att den 

bedömningskultur som finns i klassrummet kan påverka elevens självbild och motivation både 

positivt och negativt. Hannula (2006) skriver vidare att man måste skilja på mål och behov. Vi 

som människor har flera behov som måste vara tillgodosedda innan vi kan studera. Det vill 

säga hungriga och trötta elever kan inte koncentrara sig på matematik hur motiverade de än 

är. Hannula avslutar med att konstatera att om vi fokuserar på motivation kan vi hitta sätt att 

påverka vad eleverna vill göra och inte enbart hur de gör det. 

 

Hodges och ChanMin (2013) har studerat hur elevers attityd till matematik kan påverkas 

genom en motivationsmodell. De anser att elevernas attityder till ämnet matematik egentligen 

handlar om motivation och motivationsfaktorer. De motivationsfaktorer som de lyfter är 

intresse, meningsfullt, uppgifternas äkthet och self-efficacy. De menar att negativa attityder 

till ämnet matematik ofta leder till lite eller inget engagemang vilket oundvikligen leder till 

misslyckande eller avhopp i kursen. De anser att man genom att öka elevernas motivation 

förändrar attityderna och elevernas resultat.  

 

Fienup, Mudgal och Pace (2013) har gjort en fallstudie där man undersökt hur elever med 

hjärnskada kan träna sin förmåga att räkna pengar. I fall ett var hypotesen att eleven hade 

brister i förmågan att räkna pengar men man lärde eleven strategier för att räkna pengar. I fall 

två var det samma hypotes, men man använde sig av ett slags belöningssystem. Slutsatsen 

blev att med hjälp av belöningssystemet ökade elevens motivation att räkna rätt vilket ledde 

till en ökad exakthet och fler rätta svar från eleven när det gällde att räkna sedlar och mynt. 

 

När det gäller att motivera unga vuxna med utvecklingsstörning så har Morgan, Moni och 

Jobling (2006) skrivit om det i förhållande till läsinlärning. De skriver att för att lyckas med 

läsundervisningen krävs intresse, positiva attityder, en god självbild och motivation. Om 

eleverna är motiverade finns det större möjlighet att de lyckas med uppgifterna. Motivationen 

leder till ökad uthållighet i skolarbetet vilket leder till att läsningen utvecklas positivt. 

Utmaningen för lärare som undervisar elever med utvecklingsstörning finns i att hitta 
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uppgifter som är relevanta, intressanta, meningsfulla och bekanta, det finns väldigt få 

läromedel som är anpassade för gymnasiesärskolan. Verklighetsförankrade uppgifter höjer 

motivationen och får eleverna att engagera sig i skolarbetet. 

 

I en FoU-rapport (Blom, 2003) där nio lärare som undervisar elever som läser efter 

grundsärskolans kursplan har intervjuats har Blom sammanfattat det pedagogiska arbetets mål 

i fyra punkter varav en punkt heter lust och motivation. Lust och motivation handlar om 

elevens välmående och motivation för skoluppgifter. Två lärare som intervjuats menar att det 

är svårare att motivera elever som är vana att misslyckas. De eleverna som är vana att 

misslyckas med skoluppgifter känner ofta oro och ångest inför skolarbetet istället för lust och 

motivation. När lärarna i intervjuerna pratade om lust handlar det om att eleverna var 

välmående under skoltiden och att deras motivation för skolarbete på så sätt skulle öka. När 

det gäller ångest har Joosten, Bundy och Einfeld (2008) tittat på inre och yttre 

motivationsfaktorer som påverkar stereotypiska och repetitiva beteende hos barn med autism 

och utvecklingsstörning. Eftersom dessa beteenden som kan gestalta sig som olika 

upprepande rörelsemönster eller upprepade ljud påverkar det lärandet, kommunikationen och 

interaktionen för dessa barn vill forskarna finna vilka motivationsfaktorer som utlöser dem. 

Man fann att både inre och yttre motivationsfaktorer påverkade beteendet, men ångest var den 

faktor som hade störst påverkan. Ångest kategoriseras som en inre motivationsfaktor. 

 

Hattie (2013) skriver om målinriktat lärande. Målinriktade lärande innebär att både lärare och 

elever vet vad man ska lära sig under lektionen och när målet är uppfyllt. Tydliga mål kan 

leda till större förtroende mellan lärare och elev, samt större engagemang/motivation. Det 

gäller att som lärare först formulera utmanande mål på rätt nivå, sedan skapa förutsättningar 

så att eleverna har en möjlighet att nå målen. Uppmuntran och feedback med fokus på dessa 

mål leder till större måluppfyllelse. 

 

6. Metod 

Jag kommer här nedan redogöra för mina olika val kring ansats, datainsamlingsmetod och 

mitt urval av informanter. Även konstruktion av intervjuguide och genomförande av 

provintervju kommer att förklaras. Jag redogör för etiska ställningsstaganden jag gjort, 

diskuterar studiens trovärdighet, analys och presenterar en avslutande metoddiskussion. 
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6.1 Val av ansats 

Min studie är kvalitativ, eftersom jag vill få kunskap om lärarnas uppfattningar om 

matematikundervisningen (Dalen, 2013). Jag har även valt att göra en induktiv studie, 

eftersom jag inte utgår från en vedertagen teori utan jag undersöker lärarnas uppfattningar och 

försöker utifrån de intervjuerna få fram utsagor som jag sedan kan koppla till befintliga teorier 

(Hammar Chiriac & Einarsson, 2013; Patel & Davidsson, 1994). 

 

I min studie studerar jag lärares uppfattningar om matematikundervisningen och jag har valt 

att ta inspiration från den fenomenografiska ansatsen, eftersom jag vill titta på lärares skilda 

uppfattningar. Fokus i den fenomenografiska ansatsen är på hur fenomen, objekt eller 

händelser uppfattas/förstås av människor och målet är att hitta kvalitativa skillnader i dessa 

uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2011). Dahlin (2007) skriver att det är viktigt att skilja 

på uppfattningar och förståelse av ett fenomen. I den fenomenografiska ansatsen är det 

uppfattningar av ett fenomen som skall studeras. I mitt fall innebär det att jag vill titta på hur 

lärare uppfattar motivation och styrdokumenten i matematikundervisningen och beskriva 

skillnader i dessa uppfattningar (Starrin & Svensson, 1994). 

 

6.2 Val av datainsamlingsmetod 

I min studie har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer, det är den mest 

använda intervjuformen inom kvalitativa studier (Dalen, 2013). Bryman (2011) skriver att i 

dessa intervjuer är fokus riktat mot informantens ståndpunkter. Dalen (2013) beskriver några 

saker som är viktiga att tänka på när man gör en intervjuguide. Frågorna ska vara klara och 

tydliga, frågorna ska ej vara ledande, informanterna måste ha kunskap nog att besvara 

frågorna, frågorna får ej vara för känsliga och de måste ge utrymme för informanterna att med 

egna ord beskriva det fenomen som ska undersökas. Den som intervjuar ska sträva efter att få 

så fylliga svar som möjligt (Bryman, 2011). Enligt Kvale (1997) bör en kvalitativ intervju 

alltid börja med en förklaring av intervjuns syfte och avslutas med frågan om informanten har 

något mer att tillägga. Man kan även fråga hur hon/han upplevt intervjun. Dahlgren och 

Johansson (2011) påpekar vikten av att få så rikliga och innehållsrika svar som möjligt. 

Därför är det viktigt att ställa följdfrågor av typen, Hur menar du? Kan du ge något mer 

exempel? Även icke verbal uppmuntran såsom nickar, hummande och leende som visar att 

man som intervjuare är intresserad av vad informanten har att berätta är betydelsefullt. 
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När jag skrev min intervjuguide (Bilaga 2) utgick jag från syfte och frågeställningar och 

skapade först teman. Därefter konstruerade jag frågor under varje tema, de ovanstående råden 

från Bryman (2011), Dalen (2013) och Kvale (1997) fick vara vägledande.  

 

6.3 Urval 

I den fenomenografiska ansatsen bör urvalet ske strategiskt, man vill finna en variation av 

uppfattningar och bör därför strategiskt i urvalet söka detta (Alexandersson, 1994). Jag 

kommer att tillämpa ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Jag behöver på grund av 

tidsbrist intervjua lärare som är tillgängliga i min närhet och som har kunskap och erfarenhet 

inom området för min studie, det vill säga nationellt program på gymnasiesärskolan. En annan 

begränsning i mitt urval är antalet personer som undervisar i matematik på gymnasiesärskolan 

i min närhet, detta antal är tyvärr inte stort. Jag har inget krav på informanternas utbildning, 

för då skulle underlaget minska ytterligare. Eftersom antalet lärare som undervisar i 

matematik på gymnasiesärskolan är begränsat, gjorde jag ett utskick till alla de lärare som jag 

hittade i tre närliggande kommuner, totalt tio stycken lärare. Jag kontaktade även en student 

som läser till speciallärare och som uppfyller mina kriterier. Vid första utskicket fick jag bara 

två svar, men efter ytterligare mail och något telefonsamtal så svarade fler. Åtta lärare från tre 

kommuner svarade på mitt utskick, utöver speciallärarstudenten. De fick missivbrev, 

intervjufrågor och själva styra valet av tid och plats för intervjun. Speciallärarstudenten bor i 

en kommun längre bort, hen fick välja hur intervjun skulle gå till och valet var över telefon, 

via mail eller via skype. Hen valde skype och denna intervju gjordes först och blev därför min 

provintervju. För att skydda informanternas identitet har jag i resultatet valt att använda ordet 

hen istället för han och hon.  

 

Här följer en kort presentation av mina informanter för att visa att det trots 

bekvämlighetsurval finns en variation i kön, yrkesår och utbildning. Det är tre manliga lärare 

och sex kvinnliga. Tre är utbildade ämneslärare, fyra är 1-7 lärare och två är 4-9 lärare. En 

informant är specialpedagog och fyra studerar till speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning. Lärarnas yrkesverksamma år i särskolan varierar från ett till arton år. 

Alla gymnasiesärskolor jag har besökt ligger i anknytning till gymnasiet, men en av 

gymnasiesärskolorna låg i en egen byggnad, de andra var lokalintegrerade. Sex informanter 

undervisade i dagsläget enbart på gymnasiesärskolan medan de andra tre även undervisade i 

andra klasser på gymnasiet i ämnet matematik. 
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6.4 Provintervju 

Vid kvalitativa intervjuer bör man göra en eller flera provintervjuer, detta för att testa 

intervjuguiden och den egna rollen som intervjuare (Dalen, 2013). Antalet aktuella 

informanter var begränsat utifrån kriteriet undervisar i matematik på särskolans nationella 

program, valde jag att göra en provintervju via skype med en lärare. Provintervjun spelades in 

och transkriberades. Eftersom inga ändringar gjordes i intervjuguiden samt att läraren 

uppfyllde mina urvalskriterier har jag valt att ha med provintervjun i resultatet. På så sätt fick 

jag möjlighet att prova intervjuguiden, den tekniska utrustningen, min roll samt möjlighet att 

prova transkribeinga. Jag fick även möjlighet att få respons på hur intervjun hade upplevts och 

om frågorna var tillräckligt tydliga. 

 

6.5 Genomförande 

För att hitta informanter har jag mailat rektorer och lärare på gymnasiesärskolor i tre 

närliggande kommuner. I mailet bifogade jag missivbrev och intervjufrågor (Bilaga 1 och 2). 

På en skola var det två lärare som gemensamt undervisade i matematik på det nationella 

programmet, de önskade att få vara två under intervjun, en önskan som jag accepterade. 

 

Informanterna har själva fått bestämma tid och plats för intervjun och alla informanter valde 

sin egen arbetsplats utom speciallärarstudenten som valde skype. Trost (2010) 

rekommenderar att en intervju hålls på en för informanten trygg plats. Jag har fått alla 

informanternas medgivande till att spela in intervjun och detta menar Dahlgren och Johansson 

(2011) är nödvändigt vid en fenomenografisk studie. Vid en av intervjuerna var vi tvungna att 

byta lokal mitt i intervjun. Jag pausade inspelningen medan vi förflyttade oss och fortsatte 

sedan intervjun och inspelningen. Under en annan intervju knackade det på dörren och en 

assistent som arbetade i klassen hade några frågor att ställa. Jag lät då inspelningen fortlöpa 

men transkriberade ej dessa minuter. Dock markerade jag i transkriptionen att vi hade blivit 

avbrutna och vad det var som hände. I en intervju tog minnet på min diktafon slut och jag fick 

byta till mobiltelefon. Detta finns också registrerat i transkriptionerna. Intervjuerna tog mellan 

20-60 min att genomföra och därefter har jag lyssnat igenom inspelningarna och därefter 

transkriberat dem. Vid transkriptionerna har jag döpt informanterna till I1, I2, I3 o.s.v. I står 

för informant. 
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6.6 Etiska ställningstagande 

Det finns fyra forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet, 2010) som man bör informera de 

intervjuade om. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer finns för att vägleda forskare och 

studenter och för att skydda informanterna enligt individskyddslagen. Jag har informerat 

informanterna om dessa vid minst två tillfällen, skriftligt i missivbrev (Bilaga 1) och muntligt 

vid själva intervjun.  

 

* informationskrav; informanterna ska känna till studiens syfte och de villkor som gäller för 

deltagandet. De ska i stora drag bli informerade om hur studien ska gå till. Det är viktigt att 

vara tydlig med att deltagandet är frivilligt. 

 

* samtyckeskravet; de som medverkar ska själva bestämma om de ska delta i studien eller 

inte. Informanterna ska även informeras om att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. 

Alla informanter gav skriftligt samtycke i mailkonversationen när tid och plats för intervjun 

bestämdes. 

 

* konfidentialitetskravet; informanternas personuppgifter ska skyddas från obehöriga. Jag 

avidentifierade intervjuerna medan jag transkriberade. Informanterna fick information om att 

alla transkriptioner skulle komma att avidentifieras och att ljudinspelningar och anteckningar 

förvaras på ett säkert ställe och att det efter examinationen kommer förstöras. 

 

* nyttjandekravet; uppgifterna som samlas in får endast användas för forskningsändamål, 

forskaren/studenten får inte sälja eller låna ut information om informanterna till företag. Jag 

presenterade för informanterna att resultatet kommer presenteras i en vetenskaplig rapport och 

endast i den. Jag erbjöd dem även att få läsa rapporten när den var godkänd och klar. 

 

6.7  Kvalitétskriterier och trovärdighet 

Validitet och reliabilitet är vedertagna begrepp när det gäller kvalitétsbedömning i forskning 

(Bryman, 2011), men i kvalitativ forskning menar man att andra begrepp behövs (Fejes & 

Thornberg, 2011). Jag har därför valt att skriva om kvalitétskriterier och trovärdighet istället 

för validitet och reliabilitet. 
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Med trovärdighet menas hur noggrann forskaren har varit under hela processen samt hur 

tillförlitligt resultatet är. Ett sätt för att öka trovärdigheten i en studie är enligt Patel och 

Davidsson (1994) att spela in intervjuerna, på så sätt kan man lyssna på informanternas svar 

flera gånger för att öka säkerheten kring att svaret uppfattas korrekt. För att kvalitén i 

kvalitativa studier skall vara god menar Thornberg och Fejes (2011) att forskaren måste vara 

noggrann och att resultat och slutsatser ska vara tydligt förankrade i empirin. Jag har därför 

försökt att tydligt skriva fram hur min undersökning gått till, mina val vid metod, urval och 

analys. Likaså har jag försökt att förtydliga och säkerställa mina kategorier med hjälp av citat 

för att på så sätt förankra dem i empirin.  

 

För att säkerställa kvalitén och trovärdigheten ytterligare kan man använda sig av 

respondentvalidering (Bryman, 2011). Detta innebär att man låter informanterna läsa 

transkriberingarna för att försäkra sig om att de stämmer med informanternas uppfattningar av 

fenomenet. På grund av tidsbrist har jag inte haft möjlighet att göra detta i min studie och jag 

är väl medveten om att detta påverkar studiens trovärdighet negativt. 

 

6.8 Analys 

Som analysmetod har jag valt den fenomenografiska analysmodellen i sju steg som Dahlgren 

och Johansson (2011) rekommenderar vid en fenomenografisk studie. Här kommer en 

kortfattad förklaring samt hur jag själv tillämpade dessa steg. 

 

Steg 1: För att lära känna materialet är det viktigt att läsa transkriptioner flera gånger och 

under tiden markera i texten det som berör syfte och frågeställningar. Medan jag läste igenom 

transkriptionerna markerade jag de stycken som berörde syfte och frågeställningar. Jag var 

noga med att markera med olika färger så att jag inte skulle kunna tappa bort vem som sagt 

vad. 

 

Steg 2: Börja skilja ut det signifikanta i transkriptionerna, klippa ut stycken i intervjuerna som 

är betydelsefulla för studiens frågeställningar. Det är viktigt att märka intervjuerna och 

styckena så du vet från vilken intervju stycket är hämtat. När jag kände att jag var välbekant 

med alla transkriptioner klippte jag ut de redan färgmarkerade citaten. Jag kopierade och 

klistrade i datorn och skapade dokument som var döpta efter varje frågeställning. 

 



19 

 

Steg 3: Jämför de olika styckena med varandra, försök att hitta likheter och skillnader i 

utsagor. Detta steg gjordes i datorn, jag grupperade och skissade på olika kategorier. Det 

gjordes om och ändrades flera gånger. 

 

Steg 4: Gruppera utsagorna efter funna likheter och skillnader, två utsagor kan ha både 

likheter och skillnader sinsemellan. I steg 4 tittade jag noga på varje kategori och försökte 

inom kategorin sortera efter variationer och likheter. 

 

Steg 5: Försök att hitta kärnan av likheter inom varje grupp/kategori. Steg fyra och fem kan 

komma att behöva göras flera gånger. Här tittade jag på kategorierna och utsagorna samtidigt 

som jag försökte sammanfatta dessa.  

 

Steg 6: Namnge kategorierna, namnet bör vara kort och signifikant för den kategorin. Att 

namnge tycker jag var svårt, att skapa ett kärnfullt namn som avslöjar vad kategorin innebär. 

Detta steg tog ett tag och kategorierna bytte namn flera gånger. 

 

Steg 7: Jämför utsagorna med varandra och se om de passar i flera grupper/kategorier. Försök 

att para ihop kategorier som liknar varandra. Kategorierna är resultatet och inom 

fenomenografin kallas det för utfallsrummet. 

 

Mina utfallsrum är följande; inre förutsättningar för motivation, yttre förutsättningar för 

motivation, undervisningsmetoder för ökad motivation, motivation genom återkoppling, 

motivation genom relation, dold användning, verktyg för läraren och verktyg för eleven. 

 

6.9 Metoddiskussion  

Semistrukturerade intervjuer och en fenomenografisk analys anser jag vara rätt metodval i 

denna studie eftersom jag vill fånga lärarnas skilda uppfattningar kring fenomenet motivation 

och styrdokument. Om studien löpt under längre tid och om jag haft andra resurser hade det 

varit önskvärt att även göra observationer och eventuellt uppföljande intervjuer, detta hade 

ökat tillförlitligheten i mitt arbete ytterligare. 

 

När det gäller mitt urval hade det varit önskvärt att kunna göra det mer systematiskt. Eftersom 

fenomenografi handlar om att hitta skilda uppfattningar så vill man ha en bredd i hur 

informanterna uppfattar fenomenet. Det kan handla om informanter i olika åldrar, med olika 
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kön och olika utbildningsbakgrund. Men på grund av brist på tid och brist på informanter i 

min geografiska närhet har jag inte kunnat ta hänsyn till detta, vilket kan ha påverkat mitt 

utfallsrum. 

 

Vid alla intervjuer har jag upplevt en väldigt trevlig och avslappnad stämning och när 

intervjun avslutats har informanterna och jag fortsatt utbyta erfarenheter inom andra områden 

än det intervjun berört. Majoriteten av informanterna påpekade att de känner sig väldigt 

ensamma i sitt yrkesutövande. De skulle uppskatta ämnesknutna träffar där man får möjlighet 

att diskutera och finna lösningar på problem inom matematikundervisningen i särskolan. När 

det gäller min tekniska utrustning har det fungerat bra i alla intervjuer utom i den sista. Jag 

har använt mig av en diktafon och halvvägs in i sista intervjun tog minnet slut. Detta löstes 

snabbt genom att en smartphone fick ta över den funktionen, men det innebar trots allt ett 

onödigt avbrott. Min egen erfarenhet som matematiklärare i gymnasiesärskolas nationella 

program kan vara en felkälla. Jag har dock under analysprocessen försökt läsa 

transkriptionerna utan att lägga till egna tolkningar och värderingar. 

 

7. Resultat 

I resultatet kommer jag att utgå ifrån mina frågeställningar och under dessa kommer jag att 

presentera det utfallsrum och de kategorier som jag funnit samt likheter och skillnader i dessa. 

Jag kommer även använda citat för att förtydliga dessa. 

 

7.1 Hur beskriver matematiklärarna på gymnasiesärskolan att de ser på motivation 

och utvecklingsstörning? 

På denna fråga finns uppfattningen att alla har en inre vilja att lära sig saker, en inre 

motivation. En annan uppfattning är att det finns saker som stör och påverkar motivationen, 

andra tar upp att man måste hitta rätt nivå och att det inte får vara för abstrakt. När jag har läst 

transkriptionerna ser jag två olika typer av svar, de som handlar om elevens egna 

förutsättningar för motivation och saker utifrån som påverkar motivationen.  

 

6.1.1 Inre förutsättningar för motivation 

Inre motivation beskrivs på två helt olika sätt och den variationen i uppfattningar leder till två 

underkategorier. Underkategorierna blir inuti individen och i samspel med andra. När det 
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gäller den första underkategorin berättar lärare att man inte vill påverka elevernas motivation, 

utan anser att alla elever har en egen inre drivkraft som fungerar bäst utan yttre påverkan, 

såsom till exempel betyg. Det förklarar det på följande sätt; 

 

Jag tänker att alla människor som har grunden, kärlek, mat och någonstans att bo, som har 

det bra helt enkelt de gillar att lära sig saker helt enkelt. Så tror jag att det fungerar. 

 

Senare i intervjun säger hen; 

 

Man ska låta människorna vara ifred med sin egna motivation och inte lägga på dem någon 

skolmotivation, jag tror inte på det jag tror mer på en skön miljö där man trivs och mår bra 

och det finns grejer man inte kan och då kan man lära sig dem. 

 

Uppfattningarna i detta utfallsrum synligör att den inre motivationen skapas i samspel med 

självkänsla och prestationerna i skolan. Likväl som glädjen, lyckan i att lyckas, känna att man 

kan, påverkar motivationen likväl hindrar känslan av att misslyckas den inre motivationen. 

När det gäller motivation kopplat till självkänsla passar det också in i underkategorin inuti 

individen. 

 

Jag tror att självkänsla och motivation hänger ihop. Det är roligt när man vet att man kan. 

Många följer tyvärr minsta motståndets lag. 

 

För många gånger hänger ju också motivationen ihop med den dåliga självkänslan och 

självförtroendet som de har. 

 

De svar som hamnar i underkategorin i samspel med andra visar att eleverna har en inre 

motivation och att de drivs av en vilja att vara duktiga och att vara som andra elever. Med 

andra elever menar lärarna här elever som inte går i gymnasiesärskolan. 

 

Jag tror att de har någon slags inre motivation, att de vill visa för sig själva och andra att de 

klarar av den här boken. 

 

Jag tror att det handlar om normalitet. De vill vara som alla andra. Och det här (håller upp 

uppgiftskortet) det gör man inte på gymnasiet. 
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6.1.2 Yttre förutsättningar för motivation 

I denna kategori hamnar de informanternas svar som har det gemensamt är att det är saker 

utifrån som påverkar elevens motivation. Det handlar om abstraktionsnivå, svårighetsgrad, 

skoltrötthet, funktionshinder och relationer. En uppfattning är att en del elever blir motiverade 

i matematiken för att det är fyrkantigt och tryggt; 

 

Jag tror de tycker det är lugnt och skönt i matteboken, lite fyrkantigt och de kan vara i sin 

bubbla. 

 

Men för de flesta lärarna låg fokus på abstraktionsnivå och svårighetsgrad; 

 

De är ju väldigt olika, men många har ju svårt med det logiska tänkandet, 

konsekvenstänkandet, det matematiska tänkandet och det gör ju att de inte blir motiverade. 

 

En svårighet som lyfts är den att hitta material som är ålders- och kunskapsadekvat. Att ha en 

lärobok för år 4, kan lätt påverkar motivationen negativt även om man rent kunskapsmässigt 

befinner sig på denna nivå. Detta problem är även högst aktuellt för de lärare som undervisar i 

svenska som andra språk. 

 

Vi har en klockövning på Ipaden, det är ju liksom lite barnsligt, så vi har plockat bort ljudet. 

Men det skulle finnas vuxenövningar som tränar det här, men det finns inte. Och det har ju 

SFI klagat på också. 

 

Även relationerna eleverna emellan och mellan lärare-elev togs upp som något som hänger 

ihop med motivationen. Att eleverna känner trygghet, trivs och har en god relation är en 

förutsättning för att eleverna skall vara motiverade. 

 

Diagnoser och funktionshinder i förhållande till motivation, påpekas också som en svårighet. 

 

Det svåra är ju att motivera alla tror jag. Vi har en slags multicocktail av funktionshinder, 

förutom att de har funktionsnedsättningen lindrig utvecklingsstörning så finns det ADHD, 

Asperger, autism och utmaningen blir att få alla att jobba mot samma mål samtidigt!  
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7.2 Vilka strategier beskriver matematiklärarna i gymnasiesärskolan att de 

använder för att motivera eleverna i matematikundervisning? 

I dessa svar hittade jag tre kategorier, en kategori med fokus på metoden, hur man gör under 

lektionen, vilket innehåll man har, en kategori där lärarna pratade om återkoppling och den 

sista kategorin, där lärarna ansåg att de som person samt deras relation till eleverna starkt 

påverkar motivationen hos eleverna. 

 

6.2.1 Undervisningsmetoder för ökad motivation 

Bland utsagorna lyftes flera olika metoder som kan användas för att motivera eleverna. Med 

metod menar jag olika strategier de har för fånga elevernas intresse t.ex. att anpassa 

innehållet, spela mattespel eller ha struktur genom arbetsscheman. 

 

Lärarna som i intervjun beskriver att de använder innehållet i undervisningen som en strategi 

för motivera eleverna pratar om två olika slags innehåll. Ett innehåll som är 

verklighetsförankrat och ett innehåll som är förankrat i elevernas egna intressen. I det 

verklighetsförankrade innehållet vill läraren visa att matematiken finns i vardagen och att 

eleverna har nytta av matematiken.  

 

Jag tänker att jag kan motivera dem med att det finns i vardagen. 

 

Sen finns det de lärare som vänt på resonemanget, ökad abstraktion leder till minskad 

motivation.  

 

Jag tror det är svårt att motivera dem för att de tycker att det är för abstrakt. 

 

Det vardagsanknutna innehållet kan leda till motivation på olika plan, likaväl som innehåll 

med hög abstraktions nivå kan leda till minskad motivation. En uppfattning är att det handlar 

om att vara motiverad som lärare att undervisa i vissa moment i matematikkursen, de 

momenten som är för abstrakta och som lärarna inte ser någon vardaglig användning för hos 

eleverna. Eftersom läraren inte är motiverad så känner eleverna av det vilket leder till att de 

inte heller blir motiverade.  
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Det svåra är att motivera oss kan jag tycka. Att göra de momenten som man inte ser någon 

mening i. Det här som inte är praktiskt och matnyttigt. Och om inte vi är motiverade hur ska 

då eleverna kunna bli det?  

 

En annan strategi för att motivera eleverna i matematiken är att använda sig av deras intresse 

och att koppla kursens mål till dem.  

 

För man kan använda deras intresse i matematiken, om man tycker om höns kan man räkna 

ägg, gillar man mopeder kan man räkna kugg på drev.  

 

Ytterligare en variation inom detta utfallsrum var att börja lektionen med något som fångar 

eleverna, som får dem på rätt bana och som väcker deras nyfikenhet  

 

det gäller att inte sätta ett papper under näsan på dem direkt, då har jag inte motiverade 

elever. 

 

Lärarna berättade om matematiska spel, där eleverna på ett lustfyllt sätt tränar olika moment. 

Det är enligt lärarnas utsagor främst vid färdighetsträning som denna strategi används.  

 

Det är svårt att motivera dem. Det man får göra är att lägga in lite roliga saker som spel och 

så. Då tränar de på pengar men på ett lustfyllt sätt. 

 

En annan uppfattning är att eleverna var väldigt motiverade att arbeta i läroböckerna och att 

de hade svårt att få eleverna att delta vid andra övningar. Därför har de valt att skriva 

arbetsscheman och där matematikboken ligger som sista punkt.  

 

-De älskar sin bok. De vill verkligen jobba i boken. Och det känner jag att mmm, det vill jag 

inte. Men där har vi gjort en liten kompromiss. Vi vill ju, vi ser ju till, vi skriver 1,2,3 också 

väljer vi grejer. Vi har Ipads där de jobbar med klockan, på jättelåg nivå. Så vi plockar in det 

här då. Lite det (uppgiftskort) och lite det (ipads) och lite bok, och då känner vi att vi har fått 

dem dit. De säger, måste vi göra det här (vardagskort), jaa säger vi det är ju bra det här. Och 

det är ju för att det blir så påtagligt att de inte kan. Och de ser ju att det egentligen är lätt. 

Men att de inte förstår. 
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Att hitta variation i undervisningen uppfattas också som viktigt. Att hitta olika metoder för att 

träna samma sak dels för att fånga alla olika typer av lärande, för att eleverna får träna samma 

sak i olika situationer samt för att öka motivationen och uthålligheten hos eleverna. 

 

De som inte är motiverade att arbeta i böckerna, de är ofta istället väldigt motiverade vid de 

muntliga genomgångarna när vi diskuterar och kommer fram till lösningar på problem som 

jag förberett. Därför gäller det att jag under en matematiklektion får till en bredd, så att alla 

får något som jag vet att de är motiverade att göra. Sen får man individualisera och ställa 

olika krav på olika elever. Men egentligen är eleverna inte mindre motiverade till någon del 

av kursen utan det handlar mer om hur jag som lärare förbereder och presenterar målet eller 

momentet (I6). 

 

6.2.2 Motivation genom återkoppling 

I kategorin återkoppling återfinns svar som handlar om att kontinuerligt rätta i 

matematikböckerna för att ge återkoppling, till de som säger feedback i klassrummet direkt 

och de som säger att matriser och betyg ökar motivationen hos eleverna. 

 

Sen är ja noga med att rätta, kontinuerligt, så att de får feedback. …det är en slags 

återkoppling och det tror jag alltid motiverar. 

 

De ska vara medvetna om mina förväntningar, kraven på dem. Betygskriterierna, jag tycker 

att betyg är viktigt och det ska de också tycka. Det är motiverande. 

 

Informanterna påpekade att den lilla gruppen och lärartätheten gör att eleverna inte kan smita 

undan, de kan inte låta bli att vara motiverade. I en stor klass kan du bli sittande nästan en hel 

lektion utan att få återkoppling eller hjälp medan i en liten grupp, finns det någon som fångar 

upp dig direkt. 

 

Ofta säger de, jag vill inte. Men om man då säger nu gör vi det ihop du och jag. Då blir det 

lättare. 

 

6.2.4 Motivation genom relation 

Med relation menar jag relationer i klassrummet mellan lärare-elev och mellan elev-elev samt 

lärarens roll som inspiratör och motivationsfaktor.  
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Och min egen glädje och mitt engagemang, är ofta väldigt trött efter lektionerna för jag 

måste vara väldigt aktiv för att få dem aktiva.  

 

Att man har en positiv, att man får det att låta positivt, att man inte ger sken av att det är 

tråkigt utan det är nog ganska, jag är nog ganska glad och sprallig och i särskolan är det nog 

ännu viktigare att man visar att man är glad och att detta är roligare än vad det är. Även om 

det inte alltid är så kul. 

 

Man måste ha en bra relation, en bra relation är motiverade. Sen blir man ju osams ibland, 

men det går snabbt över. Relationen är grunden till att man ska kunna påverka dem, att de är 

trygga vid sin arbetsplats och att de trivs. 

 

Speciellt måndagar handlar det om att göra eleverna undervisningsbara, att låta eleverna landa 

och prata ut. Många elever i gymnasiesärskolan är oroliga och att det tar en stund innan de 

finner lugnet och kan börja arbeta. Innan lugnat har infunnit sig finns ingen chans att motivera 

dem till skolarbete. 

 

7.3 Hur beskriver matematiklärarna i gymnasiesärskolan att de använder 

styrdokumenten? 

Inte alla skolor ha elever som läser efter nya läroplanen, gysär-13 (Skolverket, 2013a), men på 

de skolorna har de ändå arbetat med kursinnehållet tillsammans med eleverna, detta i form av 

dagens mål och matriser. Uppfattningar i frågeställning varierar ifrån en uttryckt rädsla för att 

skapa betygshets, till att vilja använda kursplanen med eleverna men med en svårighet att 

komma igång, det finns en känsla av ensamhet i det arbetet medan andra säger sig använda 

styrdokumenten aktivt i det dagliga arbetet med eleverna.  

 

6.3.1 Dold användning 

I denna kategori ryms de de uppfattningar som visar att styrdokumenten inte används 

regelbundet. Variationen inom denna kategori är det kan vara ett ständigt dåligt samvete, som 

något man borde men som inte kommer till skott, till de som gjort ett aktivt val att inte 

använda betygskriterier och centralt innehåll tillsammans med eleverna, som anser att det är 

onödigt att skapa en betygshets när betygen i gymnasiesärskolan ändå inte har någon som 
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helst betydelse för deras fortsatta liv. Detta blir ju en skillnad mellan gymnasiesärskolan och 

vanliga gymnasiet. 

 

De behöver ingen stress kring att de måste få ett visst betyg för det spelar ju egentligen roll 

det viktiga är att de utvecklas. Jag upplever ändå att de gör så gott de kan utan betygshetsen. 

 

Och på vanliga gymnasiet där betygen är viktiga kan det vara bra att ha något att luta sig mot 

ifall man inte är överens om hur det har gått. För att ha ryggen fri. 

 

6.3.2 Verktyg för läraren 

Inom denna kategori ryms flera olika sätt att använda styrdokumenten som verktyg, främst ett 

verktyg för läraren. 

 

Ja, så jag tror mer att det är ett lärarverktyg, istället för ett elevverktyg. Jag tror bara det är 

bra speciellt för läraren, för att läraren ska få struktur på sitt arbete, men jag tror inte att det 

hjälper eleverna, inte alls faktiskt. 

 

Däremot använder jag ju dem själv vid planering och betygssättning och så. 

 

De flesta uppfattningarna i denna kategori visar på olika system för att kunna bokföra 

elevernas kunskaper, att grönmarkera, bocka av, för att ha koll på att alla elever har gjort 

allting. Lärarna lyfter även hur svårt de har att hålla fast vid detta system och att det inte alltid 

är säkra system. 

 

Det är inget komplett sätt och det är ju också ett dilemma, hur dokumenterar man? 

 

6.3.3. Verktyg för eleverna 

Här säger informanterna att styrdokumenten kan användas som motivationshöjande medel 

och som ett verktyg för eleverna i deras lärande. Lärarna säger sig arbeta med matriser eller 

stegar tillsammans med eleverna. Informanterna pratar om betygskriterierna, kursinnehåll 

eller dagens mål under lektionerna eller utvecklingssamtalen. Det blir något man tar till om 

man har svårt att hitta andra sätt att motivera eleverna. 
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Matriserna skapar motivation, mina krav blir synliga, det tror jag är viktigt. Speciellt i 

särskolan där eleverna kan ha svårt att själva urskilja det viktiga. 

 

Ibland måste man ju göra tråkiga saker och de händer ibland att de vägrar. Ibland går det inte 

alls, de bara låser sig, hur mycket jag än försöker. Men oftast går det om man sätter sig ner 

och förklarar att det här står i kursplanen och det här är något som ingår, något som vi måste 

göra. Och oftast köper de det resonemanget precis som alla andra elever. Så egentligen är det 

inte så ofta som någon sätter sig på tvären. 

 

8. Diskussion 

Syftet med min studie har varit att undersöka några lärare i gymnasiesärskolans syn på 

motivation och förankring i styrdokumenten i ämnet matematik. I detta kapitel kommer jag 

diskutera mitt resultat i relation till litteraturen och den tidigare forskningen, det 

sociokulturella perspektivet samt det specialpedagogiska perspektivet. Jag har valt att även 

här utgå ifrån mina frågeställningar och diskutera mitt utfallsrum i förhållande till litteraturen 

och den tidigare forskningen. Jag börjar med en sammanfattning av mitt resultat. 

 

Lärarna beskriver att de ser på motivation hos elever med en utvecklingsstörning på olika sätt. 

Dels om en inre drivkraft som kan styras helt inuti eleven eller genom en önskan att vara som 

andra elever, vara duktig i andras ögon. Det kan även vara yttre faktorer som påverkar 

elevernas motivation, dessa saker kan vara skoltrötthet, funktionshindret, relationer, 

svårighetsgrad etc. När det kommer till strategier för ökad motivation hos eleverna blir 

utfallsrummet undervisningsmetoder, återkoppling och relationer. I undervisningsmetoder för 

ökad motivation är variationen stor. Det handlar om vardagsförankrad matematik, 

intressestyrd matematik, mattespel, arbetsscheman och variation. Motivation genom 

återkoppling. Där beskriver lärarna att kontinuerlig rättning i läromedel, att synliggöra 

betygskriterierna och ge direkt återkoppling i klassrummet ökar elevernas motivation i 

gymnasiesärskolan. I motivation genom relationer hamnar uppfattningar där lärarna menar att 

relationer och klimat i klassrummet, både mellan lärare-elev och mellan elev-elev, påverkar 

motivationen. Många anser också att man som lärare är en viktig motivationsfaktor, det gäller 

att inspirera eleverna. Min sista frågeställning som handlar om hur informanterna beskriver att 

de använder styrdokumenten i undervisningen, utfallsrummet där är dold användning, verktyg 

för läraren och verktyg för eleverna. De uppfattningarna kring användandet av 
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styrdokumenten som hamnade i utfallsrummet dold användning hade antingen gjort ett aktivt 

val eller så var det något de önskade att de gjorde men som de inte hann med. Några beskrev 

styrdokumenten som ett verktyg för läraren vid utvecklingssamtal, planering och 

betygssättning. Några lärare var inte nöjda med sättet som de gjorde sin dokumentation på. 

Några informanters svar hamnade i utfallsrummet verktyg för eleverna, de lärare ansåg att 

styrdokumenten kunde användas som motivationsfaktor, genom matriser, stegar eller dagens 

mål.  

 

8.1 Hur beskriver matematiklärarna på gymnasiesärskolan att de ser på motivation 

och utvecklingsstörning? 

Mitt utfallsrum i denna frågeställning är inre och yttre förutsättningar för motivation. I inre 

förutsättningar ingår lärarnas uppfattningar att eleverna har en inre drivkraft, inre motivation, 

en vilja att vara duktiga. Lärarna påpekar även att självkänsla och motivation hänger ihop och 

att normalitet kan vara en motivationsfaktor. Uppfattningen om att självkänslan och 

självförtroendet påverkar motivationen delar lärarna och forskningen (Malmer, 2011 & Blom, 

2003 m.fl.). Forskningen visar också att den inre motivationen har större positiv påverkan på 

elevernas lärande. Den gynnar både processen och resultatet, medan elever som är motiverade 

med yttre motivationsfaktorer ofta inte lär sig på djupet (Mueller, Yankelewitz & Maher, 

2011, Ahl, 2004, m.fl.). Informanterna lyfte uppfattningen att om elevernas grundläggande 

behov, kärlek, mat och trygghet finns så finns det automatiskt en vilja att lära sig saker, detta 

påpekar även Hannula (2006) som skriver att hungriga och trötta elever inte kan tillgodogöra 

sig undervisningen även om alla andra kriterier för god undervisning är uppfyllda.  

 

I yttre förutsättningar finns bland annat uppfattningarna att abstraktionsnivå, svårighetsgrad 

och skoltrötthet påverkar motivationen. Morgan, Moni och Jobling (2006) menar att det är 

extra svårt att hitta meningsfulla, intressanta, bekanta och relevanta skoluppgifter för lärare 

som undervisar elever med en utvecklingsstörning. Detta är något mina informanter också tar 

upp, de anser att dataprogram, appar och skolböcker som ligger på rätt kunskapsnivå ofta är 

tillverkade för elever i yngre åldrar. I och med detta kan det upplevas som kränkande och 

påverka motivationen negativt genom att det barnsliga utformandet ökar känslan av 

utanförskap och känslan av att inte få göra det som alla andra gör på gymnasiet. 

 

Något jag fann förvånande var att ingen lärare nämnde belöningssystem. Lärarna berättade 

om vikten av struktur och arbetsscheman, men just belöningssystem nämndes inte. Min egen 
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erfarenhet som lärare till elever i grundsärskolan säger mig att det är vanligt med olika 

belöningssystem till elever med utvecklingsstörning i skolår 1-6. Fienup, Mudgal och Pace 

(2013) har i sin forskning konstaterat att belöningssystem har en positiv påverkan på 

motivationen och matematikresultatet hos elever med en hjärnskada. Att mina informanter 

inte nämnde detta kan beror på olika saker, det kanske inte alls förekommer i 

gymnasiesärskolan eller så används det men informanterna uppfattar inte att 

belöningssystemen hänger ihop med motivation. Det kan även vara så att jag i mina 

intervjufrågor inte lyckades fånga det utfallsrummet.  

 

Uppfattningar kring ordet diagnos och om olika diagnoser i förhållande till motivation 

förekom, samt uppfattningar kring att alla elever är olika individer med olika förutsättningar 

och att det är skolans uppgift att möta dessa elever. Lärarna nämner diagnoser gör det utifrån 

att eleverna med olika diagnoser har olika förutsättningar och behov, vilket leder till att det är 

svårt som lärare att få alla att arbeta mot samma mål samtidigt. Detta kopplar jag till Nilholms 

(2010) dilemmaperspektiv; 

 

å ena sidan ska alla elever till exempel uppnå samma mål, men å andra siden ska skolan 

anpassa sig till varje elevs förutsättningar (Jacobsson, Nilson, 2011, s.36).  

 

8.2 Vilka strategier beskriver matematiklärarna i gymnasiesärskolan att de 

använder för att motivera eleverna i matematikundervisning? 

Utfallsrummet i denna frågeställning blev undervisningsmetoder, återkoppling och relation 

för ökad motivation i min studie. Inom undervisningsmetoder för ökad motivation finns det 

stora variationer i svaren, men en likhet är att informanterna nämner att de motiverar eleverna 

genom att göra matematikundervisningen vardagsanknuten och verklighetsförankrad. Enligt 

Dysthe (2003) är detta viktigt i det sociokulturella perspektivet och flera artiklar jag läst 

(Mueller et al, 2011; Hodges & ChanMin, 2013, m.fl.) pekar på vikten av meningsfulla och 

autentiska skoluppgifter för att öka elevernas inre motivation. Även Malmer (2002) lyfter 

vikten av att koppla ihop teori och praktik för att belysa för eleverna hur viktig matematiken 

är och på så sätt stärka motivationen. 

 

En variation i utfallsrummet undervisningsmetoder för ökad motivation är att informanterna 

berättar att de börjar matematiklektionerna med ett gemensamt problem eller en genomgång 

för att få med eleverna i tänket och på så sätt skapa motivation. Kullberg (2004) skriver att 
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man som lärare i sin undervisning ska tänka på att presentera sitt ämne på ett inspirerande sätt 

när lektionen börjar. Genomgången kan bestå av ett gemensamt problem, en film en bild eller 

annat som får eleverna att engagera sig och som skapar motivation och lust hos eleverna. 

Inom detta utfallsrum fanns även uppfattningen att det är viktigt att hitta variation i 

undervisningen, detta för att eleverna är motiverade till olika saker, samt att olika arbetssätt 

passar olika elever. Detta kan jag koppla till Nilholm (2010) och hans dilemmaperspektiv, att 

alla åtgärder/val läraren gör i klassrummet kan få negativa eller positiva konsekvenser för 

olika elever. Jag som lärare måste vara medveten om detta och genom att variera 

undervisningen försöka att hitta metoder som passar eleverna. 

 

När det gäller utfallsrummet motivation genom återkoppling lyfter Mueller, Yankelewitz och 

Maher (2011) att lärares godkännande kan leda till yttre motivation och att eleverna inte lär 

sig på djupet. Konstruktiv feedback leder till inre motivation och en önskan att lyckas. Jag har 

i denna studie inte tittat på vilken slags återkoppling lärarna ger eleverna utan kan bara 

konstatera att lärarana säger sig använda det som ett verktyg för ökad motivation. 

 

När det gäller ökad motivation genom relationer ingår i detta utfallsrum både relationen 

mellan eleverna och mellan lärare-elev samt även lärarens roll som inspiratör. Relationen i ett 

klassrum kan kopplas till kulturen i ett klassrum, något som enligt det sociokulturella 

perspektivet är grunden för motivation (Dysthe, 2003; Bjar & Frylmark, 2011).  

 

Man måste ha en bra relation, en bra relation är motiverande. 

 

Det citatet kopplar jag till Brophy (2010) som anser att klassrummet är en social plats och 

detta kan leda till en rädsla för offentliga misslyckanden vilket leder till minskad motivation. 

Därför gäller det att som lärare kunna skapa ett öppet och förlåtande klimat i klassrummet där 

eleverna inte behöver känna oro och ångest inför sina skoluppgifter. Att man känner 

delaktighet, uppskattning och gemenskap i en grupp är viktigt för motivation, självkänsla och 

lärande. När det gäller lärarens roll i förhållande till motivationen lyftes uppfattningen:  

 

att man har en positiv, att man får det att låta positivt, att man inte ger sken av att det är 

tråkigt.  
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Detta anser även Holden (2008, s.167)  

 

lärarens entusiasm är viktig. Att hon med all önskvärd tydlighet visade och gav uttryck för 

att hon själv tyckte att detta var roligt och spännande smittade i hög grad av sig på eleverna 

och påverkade deras motivation.  

 

Vidare skriver Holden (2008) att lärarens inställning till ämnet och eleverna och hur läraren 

agerar påverkar i hög grad den inre motivationen hos eleverna. Detta är minst lika viktigt som 

att verklighetsförankra uppgifterna och vilka arbetssätt som används i undervisningen. 

 

8.3 Hur beskriver matematiklärarna i gymnasiesärskolan att de använder 

styrdokumenten? 

Utfallsrummet till denna frågeställning blev att lärarna beskriver att de använder 

styrdokumenten på följande sätt; som dold användning, som verktyg för läraren, som verktyg 

för eleven. De lärare vars uppfattningar hamnar i utfallsrummet dold användning, gav utryck 

för en rädsla att skapa betygshets. Enligt Skolverket (2009) är detta inte fallet. Ifall 

bedömningen sker på rätt sätt skapar bedömningen istället ökad motivation och goda effekter 

på lärandet. Skolinspektionens kvalitetgranskning (2010) påpekar att lärarna inte lyckas få 

eleverna delaktiga i bedömningen, något som stämmer med några av mina informanter. I detta 

utfallsrum finns skillnaden att lärarna gav uttryck för att vilja använda styrdokumenten med 

eleverna, att det var ett ständigt dåligt samvete. Detta kan även hänga ihop uppfattningen att 

informanter ofta känner sig ensamma i sitt ämne och att de önskar ämnesknutna 

nätverksträffar. Ett samarbete som skulle kunna ha fokus på bedömning för lärande. 

 

När det gäller utfallsrummet verktyg för läraren, handlar det om att läraren använder 

styrdokumenten vid planering eller inför utvecklingssamtal. Detta blir ett dolt arbete som 

läraren gör enskilt vid sitt skrivbord. Det kan då finnas en större risk att det brister i processen 

från kursplan till färdig lektionsplanering (Bergqvist et al, 2009). Skolverket (2013b) menar 

att om kollegor tillsammans tolkar styrdokumenten bidrar det till en mer rättssäker 

bedömning. Uppfattningen att det inte finns någon praktisk nytta alls för eleverna när det 

kommer till styrdokumenten och att lärarna inte heller såg ingen nytta alls av betygen och 

pratade aldrig betyg med sina elever. Denna uppfattning anser inte att bedömning är ett 

redskap för lärande och rädslan för att bedömningen skall påverka eleverna negativt blir 
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styrande. I läroplanen (Skolverket, 2013a) står det att läraren ska visa eleverna på vilka 

grunder betygssättning och bedömning sker, något denna informant inte verkar göra. 

 

De uppfattningar som hamnar i utfallsrummet, verktyg för eleverna, synliggör användningen 

av styrdokumenten på olika sätt i det dagliga arbete t.ex. genom dagens mål, matriser eller 

stegar. Lärarna säger att dagens mål/matriser/stegar leder till att eleverna blir medvetna om 

kunskapskraven samt syftet med undervisningen, något Skolverket (2013b) påpekar är 

grunden för bedömning för lärande. Både Löwing (2006) och Hattie (2013) anser att tydliga 

mål leder till ökad motivation och ökad måluppfyllelse. Att använda matriser/stegar/dagens 

mål innebär inte per automatik att man som lärare skapat bedömning för lärande men lärarnas 

uppfattning är att deras arbete med styrdokumenten ökar motivationen hos eleverna. 

 

9. Avslutande reflektion och vidare forskning 

I detta arbete har jag tagit del av många erfarenheter och många nya kunskaper. Att få 

möjligheten att träffa nio lärare som undervisar i matematik på gymnasiesärskolan, ta del av 

deras erfarenhet, synpunkter och kunskaper har fått mig att reflektera och omvärdera en del i 

min egen undervisning. Jag har även blivit medveten om bristen på forskning inom området 

gymnasiesärskolan.   

 

Detta arbete har gett mig svar på många frågor men även skapat många nya. För vidare 

forskning vore det därför intressant att titta på hur matriser/stegar kan utformas för att ge 

positiv effekt på lärandet hos elever med utvecklingsstörning (Skolverket, 2013b & 

Lindström, 2012). Även frågor kring belöningssystem och om/varför inte det används i 

gymnasiesärskolan har väckts. Tankar kring hur lärarnas dokumentation i gymnasiesärskolan 

ser ut och om denna dokumentation är rättssäker har denna studie också skapat. Det vore även 

spännande att undersöka vilka läromedel som används i gymnasiesärskolans 

matematikundervisning och om dessa påverkar elevernas motivation och resultat. 

 

Jag vill avsluta med att rikta ett varmt tack till alla lärare som medverkat i min studie. Utan er 

kunskap och era erfarenheter hade inte denna studie gått att genomföra. Jag vill även tacka 

min handledare Rickard Östergren för stödet under denna studie. Ett stort tack även till mina 

arbetskamrater och min familj, för att ni haft förståelse och uppmuntrat mig genom detta 

arbete som ibland upptagit all min tankeverksamhet och mitt engagemang. 
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 

 

Linköpings Universitet 

Speciallärarprogrammet 

 

 

Hej 

 

Jag heter Lina Andersson och arbetar på Himmelstalundsgymnasiets särskola samtidigt som 

jag studerar till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, detta är min sista termin och 

då skall ett examensarbete skrivas. Jag har valt att skriva om matematikundervisningen på 

gymnasiesärskolans nationella program. Syftet med studien är att undersöka några lärare i 

gymnasiesärskolan syn på motivation och förankring i styrdokumenten i ämnet matematik. 

Jag kommer skicka intervjufrågorna till dig i god tid så du i ska ha möjlighet att i lugn och ro 

läsa igenom frågorna om du så önskar. 

Jag vill spela in intervjun om du samtycker, detta för att jag inte ska missa något. Din 

medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. Efter intervjun kommer jag 

transkribera och bearbeta materialet. I den färdiga uppsatsen kommer du och din skola vara 

avidentifierade och allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen kommer kunna 

utläsa att just du deltagit. 

Vill du läsa den färdiga uppsatsen får du gärna det. 

Jag hoppas du vill dela med dig av dina erfarenheter, det skulle hjälpa mig oerhört i min 

utbildning. 

 

Hör av dig om du har frågor eller funderingar. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Lina Andersson 

lina.s.andersson@nbg.nu 

Tel; 011-283343 arb alt 0702496349 

 

 Handledare; Rickard Östergren, Linköpings universitet, tel:013-28 21 28 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 

Syfte med studien, etiska principer. 

 

Inledning; 

Vilken utbildning har du? 

Hur många år har du undervisat i matematik/särskolan? 

I vilka klasser/utbildningar undervisar du nu? 

Har du några elever som läser efter gysär-13? 

 

Motivation; 

Hur tänker du kring motivation och elever med utvecklingsstörning? 

Vilka strategier har du för att få eleverna motiverade? 

Är det några moment i det centrala innehållet/kursen där det är svårare att få eleverna 

motiverade? 

 

Styrdokument; 

Hur använder du ämnesplanerna/betygskriterierna? 

Finns det något centralt innehåll/kursmoment som är svårare att undervisa i eller som eleverna 

är mindre motiverade i? 

 

Matematikundervisningen; 

Vad är roligt med att undervisa i matematik i särskolan? 

Vad är svårt med att undervisa i matematik i särskolan?  

Finns det några metoder som passar mer el mindre bra i gy.särskolan? 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man undervisar i matematik i särskolan? 

 

Avslutning; 

Är det något du vill tillägga? 

Tack etc 

 


