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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar kunskapsutvecklingen och motivationen 
i matematik hos gymnasieelever i matematiksvårigheter. Forskning som presenteras i denna studie 
visar att inom motivation finns det flera olika påverkansfaktorer som tillsammans har stor påverkan för 
en individs lärande. Den teoretiska utgångspunkten som detta arbete utgår ifrån är motivation som 
delas in i inre och yttre påverkansfaktorer. De inre faktorer som vi utgår från är matematikängslan, 
självförtroende och de mål med skolgången som eleven sätter upp för sig själv. De yttre faktorer som vi 
utgår från är skolans lärmiljöer, undervisning och även ett avstamp i relationellt perspektiv, där lärare-
elevrelationer är centrala då undervisning och inlärning inte kan ske utan dessa. Som metod användes 
semistrukturerade intervjuer där totalt åtta gymnasieelever intervjuades individuellt vid ett tillfälle. 
Samtliga av dessa elever upplevs av sina lärare att de har gjort ovanligt stora framsteg under den tid de 
har gått på gymnasieskolan, där de gått från att ha stora matematiksvårigheter till att nu klara av och 
följa med i matematikundervisningen. Då resultaten analyserades framkom tydligt att eleverna nu 
befann sig i en bättre lärmiljö som i större utsträckning är mer tillgänglig för eleverna, för att de ska 
kunna ta till sig kunskaperna inom matematik. Undervisningen är nu mer strukturerad, tydlig och även 
mer vägledande. Flera av respondenterna har nu även en form av målsträvan i matematiken som 
varierade och gällde högre betyg, högre kunskaper och/eller behörighet att söka högre studier. 
Samtidigt upplevde respondenterna att de hade bättre relationer med sina lärare och att lärarna 
uppfattades i högre grad som stödjande, genuint intresserade av att lära ut och att respondenterna 
skulle lyckas. Läraren hade stor roll för att respondenternas självförtroende i matematik skulle kunna 
repareras. 

Ämnesord 
Gymnasieelever, Lärare-elevrelation, Lärmiljöer, Matematiksvårigheter, Matematikängslan, Motivation. 
  



 

 

 
Abstract 
The aim of this study is to analyze which factors affects the development of knowledge, and the 
motivation of mathematic students with difficulties in mathematics in upper secondary school. Studies 
presented in this work shows that within motivation there are several factors which influence and 
together they have a huge impact upon students learning. The theoretical perspective which this study 
use is that motivation can be separated into intrinsic and extrinsic factors which influences individuals. 
The intrinsic factors we studied are mathematical anxiety, self-confidence and the inner goals which 
originates from within the student. The extrinsic factors we studied are learning environment, teaching 
and the relational perspective, where teacher-student relationships are fundamental for all education 
and learning cannot take place without it. As a method, we used semi structured interviews where a 
total of eight students in upper secondary school were interviewed individually at one occasion. All of 
the students are perceived by their teachers to have done remarkable progress in mathematics during 
the time they have studied in upper secondary school, as they have gone from having mathematical 
difficulties to be able to participate and to be active in the mathematics education. When the results 
were analyzed, we understood that students today are in a preferable learning environment which to a 
greater extent is more accessible for students, therefore their ability to learn mathematics has improved. 
The teaching now is better structured, distinct and also more formative. Several respondents now also 
have an achievement goal varying between higher grades, better knowledge and/or to be qualified for 
higher studies. At the same time the respondents experience better teacher-student relations and 
perceive their teachers as being more supportive, genuinely more interested to teach and committed to 
the success of the students. The teachers have had a huge impact to restore the respondent’s self-
confidence in mathematics. 
 
Keywords 
Learning environments, Mathematical anxiety, Mathematical difficulties, Motivation, Teacher-student 
relations, Upper secondary school. 
 
  



 

 

Förord 

Följande arbete är ett examensarbete skrivet av oss, Petra D’Arcy och Tobias Emanuelsson, på 

speciallärarutbildningen med specialisering mot matematikutveckling på Högskolan 

Kristianstad. Vi två har varit lika delaktiga i hela studiens process. I den inledande fasen av 

arbetet då vi sökte upp tidigare forskning och teori, delade vi jämnt upp delarna och de artiklarna 

vi fann mellan oss. Sedan författade och bearbetade vi hela litteraturgenomgången gemensamt, 

för att vi skulle vara lika införstådda i arbetet båda två. Under det praktiska arbetet med 

intervjuerna, utförde vi pilotintervjun samt den första intervjun till studien tillsammans för att 

skapa samsyn på vad som skulle frågas. Efter denna intervju diskuterade vi denna samsyn för att 

sedan intervjua resterande av de sju respondenterna (fördelat på tre och fyra intervjuer) enskilt. 

Vi planerade att utföra fler intervjuer tillsammans, men på grund av logistiska och tidsmässiga 

skäl behövde vi fördela intervjuerna och transkriberingarna mellan oss. Däremot lyssnade och 

läste vi igenom intervjuerna tillsammans flera gånger under arbetets gång, så förutom egen 

reflektion och genomläsningar av transkriberingarna, skrevs och genomfördes resterande av 

studien tillsammans. 

 

Först och främst vill vi tacka er respondenter (även vår försökskanin i pilotstudien) som 

öppenhjärtigt och förtroendefullt delat med er av era erfarenheter och kloka tankar om er 

lärandesituation i matematik. I dessa samtal behandlades mycket personliga ämnen och vi känner 

oss väldigt privilegierade att ni ville berätta er historia för oss. Att ni ville hjälpa oss att förstå 

vad ni gått igenom och hur vi lärare kan göra för att undvika att andra elever hamnar i samma 

situation, är anmärkningsvärt och det har ni all vår tacksamhet för. Vi vill även tacka er rektorer 

och lärare som hjälpte oss att finna eleverna och lät oss besöka er verksamhet. 

 

Till sist, men inte minst, vill vi tacka vår handledare Cecilia Segerby för all den handledning och 

uppmuntran som du gett oss. Vi har nog aldrig flyttat så mycket text som vi har gjort i detta 

arbete. 

 

Helsingborg, juni 2019 

 

Petra D’Arcy   Tobias Emanuelsson 
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1. Inledning 

Under vår tid som lärare i grundskolans tidiga år och gymnasieskolan har vi båda mött 

elever i svårigheter inom matematik och många av dessa elever har berättat om sina 

negativa upplevelser, tankar och erfarenheter av matematik och matematikundervisning. 

Detta har resulterat i både sämre resultat och motivation till matematiken. I Skolverkets 

(2003) kvalitetsgranskning Lusten att lära - med fokus på matematik granskades elevers 

motivation från förskola upp till vuxenutbildning i 41 kommuner och kommunalförbund, 

samt 14 fristående skolhuvudmän av Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd. Den bild 

som gavs visade att elevers motivation spelade en stor roll för deras lärande i matematik 

och att många aspekter hade betydelse, såsom variation i undervisning, tydlig struktur och 

hög tillit till elevers egen förmåga. Forskning, såsom Ryan och Deci (2000) och Jenner 

(2004) anser att motivation är ett mångfacetterat ämne, där motivation delas in i inre och 

yttre motivation. Inre motivation syftar på de faktorer och drivkrafter som finns inneboende 

hos eleven själv såsom glädje och lust, men även negativa faktorer såsom oro och ängslan 

inför matematik. Yttre motivation däremot definieras som de faktorer som ligger utanför 

eleven där didaktisk miljö, läraregenskaper och olika typer av relationer mellan elev, 

förälder och lärare påverkar elevens motivation både positivt och negativt. 

 

För att skolan ska kunna ge elever de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling 

under elevens skolgång så behöver lärare och all annan personal i skolan vara medvetna 

om vad som främjar elevens utveckling och framgång i skolan. I skollagen står följande:  

 

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning 

och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 

utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål 

(SFS 2010:800) 

 

Vidare kan man i den inledande texten om skolans värdegrund och uppdrag i Lgr 11 läsa 

att ”Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet” (Skolverket, 

2011a, s.7) och samma grundtanke man kan även finna i Lgy 11 (Skolverket, 2011b). I 

Hatties (2012) metaanalys är lärare-elevrelationer den tolfte största posten av 150 när det 

kommer till påverkan på studieprestationer.  Resultatet visar på en stark sambandsfaktor 

(effektstorlek 0,72) när det just gäller relationen lärare-elev. Hattie (2012) menar att det är 

fyra viktiga egenskaper som en elevcentrerad lärare har nämligen värme, förtroende, empati 

och förmågan att skapa positiva relationer. Detta framhålls inom det relationella perspektiv 
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utav Aspelin (2013) och Ljungblad (2016) som grundläggande för att lärande ska kunna 

ske.  

Vi menar att bristande lärare-elevrelation kan skapa hinder i lärmiljön som eleven befinner 

sig i. Att undersöka, analysera samt inspirera skolans lärmiljöer är en väsentlig del av 

speciallärarens yrkesroll vilket framhålls uttryckligen i Högskoleförordningen (SFS 

1993:100). Att undersöka vad elever anser är väsentligt för lärande i deras lärandemiljö i 

matematiken är därmed relevant för vår kommande profession som speciallärare. 

 

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och presentera eventuella faktorer till vad som 

har gjort att elever som haft låga resultat i matematik på grundskolan, istället lyckas i 

gymnasieskolan. 

 

1.2. Frågeställning 

• Vilka faktorer kan påverka kunskapsutvecklingen och motivationen i matematik 

hos elever i matematiksvårigheter? 

 

1.3. Begreppsförklaring 

Här följer förklaringar av begreppen Motivation, Matematikängslan och Relationell 

pedagogik. 

1.3.1. Motivation 

Motivation förklaras bland annat av Covington (2000) som det som driver människan att 

sträva framåt. Vi utgår från den bild som förklaras av Jenner (2004) och Ryan och Deci 

(2000), där motivation kan delas upp i inre och yttre motivation. Med inre motivation syftar 

forskarna på den hos individen inneboende vilja och tankar som driver denne att välja och 

utföra vissa handlingar och ignorera andra. Med yttre motivation avser forskare de yttre 

faktorer som inspirerar och utövar sådant inflytande på en individ att denne utför uppgifter. 

I denna studie fokuserar vi på de sociala skolmiljöer elever befinner sig i och på de som 

befinner sig i dessa miljöer såsom elever, lärare, klasskamrater och föräldrar. 
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1.3.2. Matematikängslan 

Med matematikängslan syftar forskare såsom Ashcraft (2002) på de negativa känslor som 

kan uppkomma då en individ möter matematik. Dessa negativa känslor kan variera från att 

handla om mildare nervositet till svår ångest inför matematik i alla situationer. Enligt 

Maloney och Beilock (2012) och Ashcraft (2002) är detta ett relativt vanligt förekommande 

fenomen hos skolelever, särskilt de med svårigheter inom ämnet. 

1.3.3. Relationell pedagogik 

Med relationell pedagogik syftar forskare såsom Aspelin (2013) och Ljungblad (2016) på 

att lärande inte sker hos eleven eller hos läraren, utan i det utrymme som finns mellan dem. 

Biesta (refererad i Aspelin, 2013; Ljungblad, 2016) myntade begreppet the gap som en 

förklaringsmodell till detta utrymme och den relation som finns mellan lärare-elev. Denna 

så kallade lärare-elevrelationen lyfts inom den relationella pedagogiken som central för att 

utbildning ska kunna ske och måste förstås för att man som lärare skall främja elevers 

utveckling.  

 

2. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången redogörs här under rubrikerna Motivation, Inre motivation, Yttre 

motivation och Relationer. 

2.1. Motivation 

Ordet motivation härstammar från det latinska ordet movere, vilket betyder att röra sig 

(Jenner, 2004), vilket innebär att begreppet motivation från början sågs som hur vi 

människor rör oss framåt. Då forskare (exempelvis Covington, 2000; Dweck, 2015; Jenner, 

2004; Plenty & Heubeck, 2013) har studerat ämnet extensivt i olika sammanhang, såsom i 

skolan och hos människor som befinner sig i missbruk, har detta gett upphov till en rad 

olika modeller som kan användas för att försöka förstå varför vissa individer anstränger sig 

(och lyckas) i vad de än försöker uppnå. I dessa olika modeller har man även funnit att det 

finns många faktorer som kan ha påverkan, såsom självkänsla, engagemang och ångest 

(Plenty & Heubeck, 2013). Jenner (2004) och Covington (2000) anser däremot att 

målsträvan är en essentiell del inom motivationsteori. 

Covington (2000) lyfter bland annat upp i sin artikel hur motivation fungerar i skolmiljö 

och hur dessa modeller har utvecklats över tid. Under 1900-talet formades tanken om 

motivation i form av de drifter som driver människan framåt, i både fysiologisk och 

psykologisk mening. Den fysiologiska aspekten innebär att motivation fungerade likt 

drifter såsom hunger och törst, och psykologiska aspekten likt drifter som social acceptans 
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och makt (Covington, 2000). Teorin om motivation utvecklades senare under 1950-talet till 

att ”achievement is the result of an emotional conflict between striving for success and 

avoiding failure” (Covington, 2000, s. 173). Senare modifierades teorin till att istället 

belysa motivation utifrån de handlingar människor utför för att nå de mål de söker. 

Covington lyfter fram att alla handlingar som en individ utför får sin mening, riktning och 

syfte utifrån vilket mål individen har i åtanke och att dessa skiftar när målet ändras 

(Covington, 2000). 

 

Forskare inom ämnet motivation, däribland Jenner (2004) och Ryan och Deci (2000), gör 

en indelning av motivation i inre och yttre motivation. 

 

● Inre motivation syftar på faktorer som har sitt ursprung inuti en individ och att 

individen utför handlingar av fri vilja (Ryan & Deci, 2000). Dessa faktorer kan 

förklaras som att en individ får känna glädje och tillfredsställelse av att ägna tid åt 

det man verkligen vill (Jenner, 2004; Ryan & Deci, 2000). Jenner (2004) lyfter fram 

drivkraftens betydelse, det vill säga det som startar och som får en individ att utföra 

någon form av uppgift eller handling. Likt Covington (2000), lyfts det upp att 

drivkraften inte kan ses som isolerad utan måste sättas i relation till ett mål.  

 

● Yttre motivation syftar istället på faktorer som har sitt ursprung utanför individen, 

såsom uppmuntran, social status, betyg och pengar (Jenner, 2004). Covington 

(2000) menar att denna motivation även kan handla om att eleven vill tillfredsställa 

lärarens önskan eller att visa att sig mer kompetent än sina klasskamrater (eller att 

man i alla fall inte vill visa sig mindre kapabel än de andra). Ryan och Deci (2000) 

menar att denna motivation kan delas in i undergrupper. Bland annat kan en elev 

utföra en uppgift på grund av rädsla för repressalier av lärare eller föräldrar, medan 

en annan elev studerar ett ämne för att denna ser betydelsen inför ett karriärval eller 

för att denna behöver förstå ämnet för att komma in på en särskild utbildning (utan 

att egentligen ha något personligt intresse för ämnet i sig). 

 

Ryan och Deci (2000) problematiserar begreppen inre och yttre motivation, och lyfter fram 

den inre motivation kan påverkas och influeras av yttre faktorer. Exempelvis har studier 

(refererad i Ryan & Deci (2000) visat att feedback från en lärare både kan underminera 

eller stärka elevens egna (och genuina) intresse för ämnet. Vidare menar Ryan och Deci 

(2000) att inre motivation kräver självständighet från elevens sida och att lärarens försök 

att kontrollera arbetet (exempelvis genom direktiv, hot och deadlines) riskerar att 

undergräva den inre motivationen. Ifall läraren istället arbetar mot att stödja elevens 

självständighet i dess arbete kan detta istället stödja den inre motivationen. Inre motivation 

kommer vidare att diskuteras under nästa rubrik. 
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2.2. Inre motivation 

Här redogörs för faktorer som påverkar en elevs inre motivation under rubrikerna Lusten 

att lära, Achievement goal theory och Matematikängslan. 

 

2.2.1. Lusten att lära 

I rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003) beskrivs 

kvalitetsgranskningar som utfördes under år 2001 och 2002 på flera olika skolor i hela 

landet, som undersökte vilka faktorer som påverkar lusten hos elever att lära sig matematik. 

Granskningen gav upphov till flera faktorer, många som även Plenty och Heubeck (2013) 

lyfter fram i sin enkätstudie med 519 australiensiska elever i årskurs 7, 8 och 9. Dessa 

faktorer spänner både över vad som ses som inre och yttre motivation. Skolverket (2003) 

försöker även definiera ett paraplybegrepp och använder sig av begreppet lust att lära. 

Beskrivning av begreppet lyder: 

 

Den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på 

egen hand och tillsammans med andra söka ny kunskap som är betydelsefull för 

både individens utveckling och samhällets behov. 

(Skolverket, 2003, s. 6) 

  

Författarna menar i sin rapport att de försökte fånga essensen av begreppet lust genom att 

bland annat fråga barn/elever i de skolor de utförde sin undersökning om detta. Där fann 

de att lust kan förklaras som en positiv känsla efter att ha blivit intellektuellt utmanande 

vilket även förstärker elevens mentala utveckling. Lust kan även förklaras som en kroppslig 

känsla som förstärker individens emotionella utveckling. Lust har därför inte bara en 

betydelsefull roll för elevers akademiska utveckling utan även för deras emotionella 

utveckling, särskilt i ämnet matematik (Skolverket, 2003). 

 

Skolverket (2003) menar att faktorerna för vad som påverkar lusten för lärande i matematik 

(exempelvis god självtillit, känsla av delaktighet, behov av egen struktur och förståelse) är 

svåra att rangordna i verkan. Dessa faktorer kan jämföras med de elva faktorerna Plenty 

och Heubeck (2013) lyfter, vilka lyder som följer (vår översättning inom parentes). 

 

● Self-efficacy (självförtroende) 

● Valuing (värdering av kunskaper) 

● Mastery orientation (tro att framgång beror på ansträngning) 



 

6 

 

● Planning (planering) 

● Task management (hantering av uppgifter) 

● Persistence (uthållighet) 

● Anxiety (oro/ångest) 

● Failure avoidance (undvikande av misslyckande) 

● Uncertain control (kontroll av sin egen osäkerhet) 

● Self-handicapping (skapande av egna hinder) 

● Disengagement (oengagemang). 

 

Exempelvis kan Skolverkets (2003) formulering tillit till sin förmåga kunna jämföras med 

Plenty och Heubecks (2013) self-efficacy och Skolverkets (2003) formulering om 

kunskapers betydelse för individ och samhälle kan jämföras med Plenty och Heubecks 

(2013) förmåga att värdera kunskap. 

 

Självtillit och tilltro till egen förmåga tycks vara en av de mest betydande faktorerna kring 

lusten att lära. De elever som inte känner att de “kan matematik” tenderar att ta tag i 

uppgifter på ett annat sätt än elever med bättre tilltro till vad de är kapabla till. Exempelvis 

skiljer sig elever med en positiv syn på lärande och hög självtillit från elever med sämre 

tillit till sin förmåga genom hur de varierar sina lösningsstrategier om de möter utmaningar 

som de inte klarar av (Skolverket, 2003). Trots att det fanns högpresterande elever som 

fortfarande hade låg självtillit, samt elever med högt självförtroende trots svårigheter i 

ämnet, menar Skolverket (2003) att det generellt är bra för eleverna att ha en sund syn på 

vad man kan och inte kan klara av i matematik då det stödjer dem att anstränga sig. 

Skolverket (2003) tar samtidigt upp att graden av kapacitet som eleven upplever sig ha inför 

matematik spelar stor roll bland annat för uthålligheten i arbetet, som även Plenty och 

Heubeck (2013) lyfter fram. Skolverket (2003) menar att erfarenheter inom matematik 

också har en direkt påverkan på elevers framgång. Positiva erfarenheter får elever att tänka 

på matematik i termer av klarhet, mönster och även skönhet medan negativa erfarenheter 

istället kan få elever att känna ångest och ta avstånd från matematik då de förknippar ämnet 

med misslyckande. I Plenty och Heubecks (2013) studie svarade eleverna på påståenden 

rörande beståndsdelar inom matematik listade ovan och där framkom det att elevernas 

motivation generellt sett var lägre inom matematik än i andra ämnen, särskilt angående 

förmåga att planera och att hantera sitt arbete. 

2.2.2. Achievement goal theory 

Under slutet av 1900-talet utvecklades teorier för vad som idag kallas för Achievement Goal 

Theory (Covington, 2000). Denna teori menar att beroende på vilka mål en elev har så 

påverkar det vilken framgång eleven har i skolan då dessa mål kommer påverka de 

kognitiva processer som skapar lärande. Covington (2000) belyser två olika typer av mål, 

vars effekter även har studerats av bland annat Dweck, Mangels och Good (2004). Dessa 
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två mål kallas för learning goals (mål för lärande, vår översättning) och performance goals 

(mål för prestation, vår översättning) (Covington, 2000).  

  

Learning goals syftar på när en individ har som mål att ”increasing one’s competency, 

understanding and appreciation of what is being learned” (Covington, 2000, s. 174). Med 

andra ord har individen en attityd till att lärande sker för att förhöja individens egen förmåga 

och inställningen till lärandet. Dweck et al. (2004) menar att denna typ av mål kommer från 

elevens inställning att skolframgång och intelligens är något formbart och som kan ändras 

beroende på vilken ansträngning som läggs in i skolarbetet. Dweck (2015) benämner även 

perspektivet som att eleven har ett dynamiskt mindset. Dweck (2015) menar att elever med 

ett dynamiskt mindset har uppfattningen att även ifall man ej har de kunskaper som krävs 

av omgivningen just nu så betyder det inte att man aldrig kommer kunna tillgodogöra sig 

dem, så länge man anstränger sig. Ansträngning innebär då att man är på väg att utveckla 

sig själv, både intellektuellt som emotionellt (Dweck, 2015). 

 

Begreppet performance goals syftar däremot till en individs fokus på att prestera så bra som 

möjligt och att man som elev ska jämföra sig själv med sina klasskamrater istället för att 

lära sig för lärandets skull, såsom individer med learning goals har (Covington, 2000). 

Samtidigt som Covington (2000) framhåller att den ena sortens motivation för lärande 

nödvändigtvis inte alltid måste vara bättre än den andra, menar Dweck et al. (2004) att mål 

gällande lärande lägger större tyngd vid prestation än vid ökad förståelse och kompetens 

och har en större risk att leda till mindre lärande. Detta är på grund av att prestationsmål 

lockar till ytlig och rutinmässig kunskap, medan mål för lärande lockar till djupinlärning 

och till strategiutvecklande kunskap. Dweck (2015) benämner även detta perspektiv, 

performance goal, som att individen har ett statiskt mindset, vilket innebär att man ser sin 

egen förmåga som hugget i sten och som någonting som aldrig kommer att förändras. 

Dweck (2015) menar att elever med problematisk skolgång/skolbakgrund ofta just har ett 

statiskt mindset då eleven ser mer avancerade kunskaper som denna ej redan behärskar som 

omöjliga att nå. 

  

Dweck et al. (2004) menar att elever som styrs av mål för lärande visar positiva egenskaper 

som ej syns i samma utsträckning hos de elever som hellre styrs av målet att prestera. 

Positiva effekter som lyfts upp av Covington (2000) och Dweck et al. (2004) är att dessa 

elever har en större metakognition, högre förmåga att organisera och inte minst att hålla en 

positiv inställning vid de tillfällen då de misslyckas. Elever vars motivation drivs av 

prestationsmål har däremot större risk att hålla misslyckanden på ett personligt plan 

(Dweck et al. 2004). 
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Covington (2000) menar att elever vars motivation drivs av att lära har flera positiva 

egenskaper, såsom högre självförtroende, tro på att ansträngning ger resultat, uthållighet 

och dedikation till arbetet och högre korrelation till skolframgång och betyg. Däremot 

menar Covington (2000) att liknande frågor är mer komplexa att besvara bland de elever 

vars motivation drivs av att prestera. Covington (2000) menar att dessa elever i sin tur kan 

delas in i två undergrupper, vilka han kallar performance/approach och 

performance/avoidance. En del av de elever vars motivation drivs av att prestera kan 

investera större mängder tid/energi och använda sig av god studieteknik i sina studier och 

därför även nå höga framgångar av skolan, speciellt om de själva anser det viktigt att göra 

bättre ifrån sig än sina kamrater och/eller anser det som ett betydande nederlag att inte 

prestera bäst i klassen. Denna grupp benämner Covington (2000) som 

performance/approach. 

  

Den andra grupperingen som Covington gör, performance/avoidance, syftar istället på att 

elever istället siktar mot att undvika nederlag genom att inte låta sig ordentligt försöka att 

klara av en uppgift. Dessa elever undviker med andra ord att studera med motivationen att 

skydda sig från de negativa känslor som upplevs destruktiva för deras självuppfattning. 

Tankar såsom “jag försökte inte ens” blir därmed en sköld och en bortförklaring som 

skyddar dem från att visa omgivningen att de inte är tillräckligt smarta. Dweck (2015) 

skriver bland annat “Ett annat sätt som människor med ett statiskt mindset använder för att 

försöka reparera sin självaktning efter ett misslyckande är att skylla ifrån sig eller komma 

med bortförklaringar” (Dweck, 2015, s. 44) och tar upp flera exempel på berömda 

individer som antagligen aldrig nådde sin högsta potential då de deras motivation inte var 

att utvecklas, utan att vinna. Denna teori kan jämföras med beståndsdelarna i Plenty och 

Heubecks (2013) modell såsom self-efficacy, mastery orientation, task management och 

persistence. 

 

2.2.3. Matematikängslan 

Ängslan för matematik är ett relativt nytt forskningsfält från mitten av 1900-talet som från 

början hade syfte att bedöma vilken grad som elever kunde vara påverkade av fenomenet 

(bland annat efter skapandet av Richardson och Suinns MARS, Mathematics Anxiety 

Rating Scale från 1972) (Maloney, Schaeffer & Beilock, 2013). Efter testet skapades menar 

Maloney et al. (2013) att forskningsfältet fick fart och att forskare började studera 

eventuella orsaker till varför elever kan uppleva negativa känslor inför just matematiken. 

Maloney et al. (2013) syftar på matematikängslan som: 

  

Mathematics anxiety refers to the negative reaction that many people experience 

when placed in situations that require mathematical problem solving… … This 
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reaction can range from seemingly minor frustration to overwhelming emotional 

and psychological disruption. 

(Maloney et al. 2013, s. 116) 

  

Maloney et al. (2013) lyfter fram att det har argumenterats att denna rädsla för matematik 

skulle till och med kunna klassificeras som en fobi. 

  

Många människor upplever rädsla, oro och ångest när de möter och behöver använda 

matematik (Ashcraft, 2002; Maloney & Beilock, 2012). För dessa människor kan det 

upplevas som jobbigt att öppna en matematikbok, utföra en numerisk beräkning eller till 

och med läsa ett kassakvitto. Ofta anser dessa människor sig som mindre matematiskt 

begåvade och därför upplever de oro och ångest inför matematik. Maloney och Beilock 

(2012) menar dock att denna känsla är subjektiv och att inte alls behöver betyda att de 

faktiskt är matematiskt obegåvade. Människor som upplever oro och ångest håller sig som 

regel borta från matematik och därför bibehålls deras negativa inställning då de aldrig får 

en möjlighet att komma över svårigheterna och ta sig ur dessa känslor (Maloney & Beilock, 

2012). Det har även visat sig att själva ångesten, bortsett från den faktiska 

matematikförmågan, är ett hinder för matematikinlärning (Maloney & Beilock, 2012).  

 

Något annat kopplat till ångest och matematik gäller elevers självförtroende. Ashcraft 

(2002) lyfter fram flera studiers resultat av amerikanska gymnasie- och collegestudenters 

matematikångest. I dessa studier visades att det finns en tydlig negativ korrelation mellan 

ångest i matematik och självförtroende inom ämnet, vilket får effekten att dessa individer i 

större utsträckning undviker karriär- och studieval som kräver matematisk kompetens. 

Individer som undviker matematiken gör därför ofta detta då de ser misslyckanden inom 

ämnet som tecken på att de inte är intelligenta. Däremot visar studier (Ashcraft, 2002) att 

korrelationen mellan matematikångest och intelligens (IQ) är mycket svagare än 

korrelationen mellan matematikångest och faktisk matematisk förmåga. Detta stärker teorin 

att individers problematik inte måste handla om att individen har lågt IQ, utan snarare att 

det är individernas egna känslor som blockerar den kognitiva förmågan då de arbetar med 

matematik. Dessa individer oroar sig därför i en sådan grad att deras arbetsminne påverkas 

negativt. Ashcraft (2002) och Maloney et al. (2013) jämför denna påverkan med att eleven 

får som uppgift att komma ihåg slumpmässiga bokstäver samtidigt som denna ska utföra 

matematiska beräkningar. De negativa känslorna som eleven bär på ger upphov till 

påträngande tankar som styr arbetsminnet bort från uppgiften. Detta fenomen kan leda till 

att elever försöker lösa uppgifter så fort som möjligt, med mycket låg noggrannhet som 

följd, då arbetet utmattar arbetsminnet. Detta fenomen har upptäckts redan hos elever som 

går sitt första år i grundskolan (Maloney & Beilock, 2012).  
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Även föräldrarnas negativa känslor för matematik har i studier visat sig kunna överföras 

och påverka barnets inställning till matematik. I Maloney, Ramirez, Gunderson, Levine och 

Beilocks (2015) fältstudie framkom hur matematikkunskaper hos 438 barn i grundskolans 

första och andra klass påverkades negativt av deras föräldrars matematikångest vid 

läxhjälp. Barnens kunskaper undersöktes genom klassrumsobservationer både i början och 

i slutet av terminen. Barnens föräldrar fyllde bland annat i en kortare version av MARS 

(Mathematics Anxiety Rating Scale) och svarade även på en rad frågor angående i vilken 

utsträckning de hjälpte sina barn med matematikläxor. I studien framkom det att de 

föräldrar som hade ängslan för matematik påverkade sina barn negativt och överförde sina 

känslor då de gjorde matematikläxorna tillsammans med barnen. Barnen till föräldrar med 

matematikängslan hade sämre resultat och mer matematikångest vid skolårets slut än de 

haft när de började. Tidigare forskning har visat att personer med matematikångest ofta 

uttrycker sig negativt om matematik och detta påverkar deras barn på så sätt att barnen får 

lägre motivation, de lär sig och kommer ihåg sämre när det kommer till matematik. Detta 

kan leda till att barnen hamnar i matematiksvårigheter (Maloney et al., 2015). 

 

2.3. Yttre motivation 
Med yttre motivation syftas på motiverande faktorer som ligger utanför eleven själv 

(Jenner, 2004; Ryan & Deci, 2000). Här redogörs för yttre faktorer kan påverka denna 

motivation under rubrikerna Undervisning och Delaktighet och Tillgänglighet. Därefter 

kommer avsnittet Relationer, vilket behandlar relationell pedagogik. 

2.3.1. Undervisning 

I Skolverkets (2003) kvalitetsgranskning syntes det att undervisningens form har en mycket 

stor betydelse för att eleverna ska lära sig matematik. Innehållet i de moment som eleverna 

arbetar med behöver vara relevant och intressant. Om elever inte finner matematiken 

intressant, eller ens relevant att arbeta med, minskar motivationen för att lära sig vilket kan 

leda till att eleverna endast arbetar med ämnet för att tillgodogöra sig det som läraren säger 

till dem.  

Vidare menar Skolverket (2003) att om eleverna får känna att de kan lyckas i matematik 

och att de förstår vad de gör, är detta en betydande faktor för att de ska känna motivation 

och lust att lära sig mer. Därför är det också viktigt att eleverna får tillgång till uppgifter 

som är i passande svårighetsgrad. Eleven skall inte arbeta med varken för enkla eller för 

svåra uppgifter, då för enkla uppgifter får dem att bli uttråkade och för svåra uppgifter kan 

väcka negativa känslor såsom ångest (Skolverket, 2003).  
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Variation i undervisningen tycks kunna stärka motivationen hos många elever. Detta då en 

allt för monoton och förutsägbar undervisning ej stimulerar elever som kan gynnas av att 

få lära sig genom olika lärstilar (Blomgren, 2016; Skolverket, 2003). 

2.3.2. Delaktighet och tillgänglig miljö 

Att elever får vara delaktiga i planeringen av både innehåll, metoder för undervisning och 

examinationer ökar enligt Skolverket (2003) känslan av inflytande, trygghet och demokrati 

i skolan. Detta rör inte endast lektionstid utan detta uppdrag skall genomsyra hela skolans 

organisation enligt skollagen (SFS 2010:800). Eleverna skall enligt Skolverket (2003) inte 

bara undervisas i ämneskunskaper, utan skall även få lära sig mål och syfte med 

undervisningen. Skolverket skriver bland annat att: 

Att som elev gradvis få större förståelse för mål och medel och känna att 

man har grepp om sin kunskapsutveckling är en viktig förutsättning för ökad 

tillit till sin förmåga att lära och söka ny kunskap. 

(Skolverket, 2003 s. 23 - 24) 

 

Detta regleras även i läroplanerna Skolverket (2011a) och Skolverket (2011b). 

En mer ingående bild av vad delaktighet innebär ges av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM, 2016) som skapar tre kategorier inom begreppet tillgänglig 

lärmiljö; fysisk, social och pedagogisk miljö. SPSM (2016) menar att ett av pedagogernas 

(och skolans i övrigt) viktigaste uppdrag är att skapa meningsfulla och motiverande 

lärmiljöer och skriver bland annat att: 

Pedagogernas roll är att fånga upp barnets och elevens lärprocess för att 

synliggöra och medvetandegöra den. 

(SPSM, 2016, s. 45) 

 

För att eleven skall befinna sig i en tillgänglig lärmiljö menar SPSM (2016) att den fysiska 

lärmiljön behöver vara åtkomlig och genomtänkt. Den fysiska lärmiljön behöver vara 

åtkomlig för samtliga elever i olika lärsituationer såsom självständigt arbete, grupparbete, 

reflektion och vila och den fysiska miljön behöver kunna förändras för detta. SPSM (2016) 

lyfter fram att den fysiska lärmiljön måste vara välkomnande i avseenden som ljud- och 

ljusmiljö för att arbetsro ska kunna råda i rummet och för att eleverna skall känna trygghet. 

Detta då ett rum där arbetsro råder inte belastar arbetsminnet på samma sätt som ett rum 

med exempelvis störande ljud. Att lärare/skola skall arbeta för arbetsro för eleverna är 

heller inte endast ett råd utan ett krav från skollagens sida (SFS 2010:800). 
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En tillgänglig lärmiljö innefattar vidare en social lärmiljö (SPSM, 2016). Detta innebär att 

lärare och skola behöver arbeta för att samtliga elever ska känna sig bekräftade och att träna 

eleverna i hur man skapar goda sociala samspel sinsemellan. SPSM (2016) lyfter fram att 

en god social miljö bland annat skall uppnås för att eleverna skall kunna känna självkänsla.  

Vidare menar SPSM (2016) att goda sociala miljöer även ökar motivationen hos eleven. 

Ahlberg (2013) lyfter fram betydelsen av social delaktighet och skriver bland annat att: 

 

Lärarens och klasskamraternas roll som förbindelselänk mellan elevens 

sociala och kognitiva förståelse och den aktuella lärsituationen är av 

central betydelse. 

(Ahlberg, 2013, s. 137) 

 

Att eleven känner trygghet och delaktighet i skolmiljön menar Ahlberg (2013) kan ha en 

avgörande roll för elever, särskilt elever med tidigare problematisk skolbakgrund. Detta för 

att eleverna ska förstärka sin egen lärprocess och kognitiva förståelse, för att de ska få bättre 

förutsättningar för att lyckas med sina studier. 

 

SPSM (2016) lyfter upp att eleven behöver befinna sig i en god didaktisk lärmiljö för att 

nå skolframgång. Detta innefattar många faktorer såsom struktur och variation i 

undervisningen, att aktiviteter är genomförbara och kan förstås av samtliga elever och att 

eleverna får den återkoppling de behöver för att utvecklas. Formativ bedömning beskrivs 

av Black och Wiliam (1998) som bedömning som leder till effektiv återkoppling som 

eleven kan ta emot. Detta beskrivs som en kritisk punkt då återkoppling som inte kan tas 

emot av eleven kan skada elevens självkänsla och förtroende för att klara av arbetet. 

 

Ifall eleven inte visar den utveckling som läraren anser att hen borde ha skall så kallade 

extra anpassningar och särskilt stöd sättas in för att stödja eleven i skolarbetet. SPSM 

(2016) menar dock att ett helhetsperspektiv behöver tas i samtliga av dessa olika lärmiljöer 

som tagits upp. Om skolan fokuserar på elevens situation i perspektivet av dessa lärmiljöer 

kan skolan bli mer meningsfull för eleven och även lättare att hantera. Samtidigt kan en 

skolas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, som snarare används som 

punktinsatser för vissa elever och elevgrupper minska, då den eventuella problematik som 

eleverna kan möta löses med hjälp av ett helhets och lärmiljö-perspektiv (SPSM, 2016). 
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2.4. Relationer 
I denna sektion behandlas olika typer av aspekter av relationer och relationell pedagogik. 

Dessa delas in i rubrikerna Elev-elevrelationer och förälder-elevrelationers påverkan, 

Lärare-elevrelationer, Läraregenskaper, Kategoriskt och relationellt perspektiv, PeRL och 

takt och hållning. Efteråt avslutas sektionen med rubriken Implikationer av meningsfulla 

relationer inom matematik. 

 

2.4.1. Elev-elevrelationer och förälder-elevrelationers påverkan 

Kamratrelationer kan både ha negativ och positiv inverkan på elevers skolgång och lärande 

(Andersson, 2013). Att känna delaktighet och gemenskap med sina kamrater kan både leda 

till att elever väljer att skolka från lektioner tillsammans med sina kamrater, eller leda till 

att elever vill befinna sig tillsammans i skolan och lära. Kamratrelationer visade sig i 

Anderssons (2013) studie däremot ha mindre påverkan i gymnasiet än i grundskolan. 

Varken i berättelserna om det individuella programmet eller i berättelserna om de nationella 

programmen uttrycker elever att kamraterna har betydelse för deras upplevelse av 

gymnasieskolan. Elever ger däremot uttryck för att relationen mellan kamrater är 

betydelsefulla, framför allt under elevers högstadietid (Andersson, 2013). 

 

Även elevens relation till sina föräldrar kan påverka elevens skolresultat (Hattie & Yates, 

2014). För elever utan stöd i sin hemmiljö kan skolan bli en viktig plats för socialt och 

kulturellt lärande där läraren kan fungera som en förebild. En sämre relation till lärare kan 

å andra sidan överbryggas av en god föräldrarelation.  De elever som har de bästa 

förutsättningarna i skolan är de elever som har både goda föräldra- och lärarrelationer 

(Hattie & Yates, 2014). Skolverket (2003) lyfter att det kan finnas en viss problematik med 

att rädsla för matematik även kan överföras från en generation till en annan. 

 

2.4.2. Lärare-elevrelationer 

Ljungblad (2018) lyfter upp att lärares förmåga att skapa en god atmosfär i klassrummet 

visar sig ha en stor påverkan på eleverna. I samtal med lärare (Ljungblad, 2018) 

framkommer att det inte ägnas så mycket tid, eller någon alls, till hur goda lärare-elev 

relationer skapas och bibehålls under lärarutbildningen då fokus i första hand ligger på 

utbildning och didaktik. Det relationella kommer helt enkelt i skymundan. Det relationella 

förhållningssätt lärarna har gentemot sina elever sker därför ofta omedvetet och kommer 

ifrån erfarenhet snarare än från lärarutbildningen. Lärare är ofta medvetna om att skapa 

goda elev-elevrelationer men glömmer bort sin egen lärare-elevrelation (Ljungblad, 2018). 

Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman (2016) lyfter upp att goda lärare-elevrelationer är 
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nödvändiga för att lärare ska kunna vara professionella i sina yrkesroller, då det är igenom 

relationen som läraren kan visa höga förväntningar, intresse och empati gentemot sina 

elever. Om lärare endast ser på undervisningsaspekten förlorar läraren därför information 

om eleven som individ, vilket kan bli ett hinder för att eleven ska nå framgångar i sitt 

lärande. 

 

Relationer skapas alltid mellan lärare och elever, omedvetet eller medvetet. Ljungblad 

(2018) menar att det är hur man behandlar denna relation och hur den sedan artar sig när 

lärarna och eleverna möts, som kommer att påverka lärandets kvalitet. Hattie och Yates 

(2014) beskriver att det är av största vikt att skapa goda relationer till sina elever redan i 

yngre åldrar. Detta då det ger många och varaktiga positiva effekter på individens 

anpassningsmönster, välbefinnande och utveckling genom hela livet och inte bara i skolan. 

De elever som upplever en god lärare-elev relation tidigt i sin skolgång uppvisar fördelar 

och framgång även långt senare i livet. McGrath och Van Bergen (2015) finner i sin 

metastudie av 92 studier och 12 granskningsartiklar att elever med negativa lärare-

elevrelationer till exempel är i större risk för att bli arbetslösa i vuxen ålder. Individer som 

däremot haft positiva relationer med sina lärare som barn tenderar att inte alls ha dessa 

sociala problem i lika hög grad. Dessa lärare-elevrelationer, positiva som negativa, verkar 

därför ha både bestående och djupgående konsekvenser för individen även i vuxen ålder 

(Hattie & Yates, 2014).  

  

Graziano, Reavis, Keane och Calkins (2006) lyfter i sin longitudinella observationsstudie 

av 325 barn i förskolan upp vilken betydelse positiva lärare-elevrelationer har för att hjälpa 

barn att reglera sina känslor, vilket definieras av författarna som förmågan att kunna 

bibehålla lugn så att barnet kan utföra adaptiva funktioner. Graziano et al. (2006) menar att 

förmågan att reglera sina känslor är ytterligare en förmåga som bör beaktas (likt ångest, 

aggression och intelligens) inom forskning om skolframgång och kan stödja funktioner 

såsom arbetsminne, uppmärksamhet och att kunna planera sina uppgifter. Graziano et al. 

(2006) menar att positiva lärare-elevrelationer kan stödja elevers anpassning till skolan och 

i sin tur stödja eleven att nå akademisk framgång, även senare när dessa barn blir äldre och 

går i grundskola/gymnasieskola. En annan slutsats som Graziano et al. (2006) drog i studien 

var att positiva lärare-elevrelationer kunde stödja elever med emotionell problematik (och 

som samtidigt visar negativa beteenden mot sin omgivning) att fortfarande nå framgång i 

skolan. 

2.4.3. Läraregenskaper 

När elever tillfrågas om vilka egenskaper de förväntar sig av sin lärare säger de att de vill 

bli bemötta med rättvisa, värdighet och med personlig respekt (Hattie & Yates, 2014). I en 

god relation lägger eleverna in faktorer som: tillit, förtroende, värme, respekt, förståelse, 
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att bli sedd, tilltro till elevens lärande samt att bli bemött för den man är (Ljungblad 2018). 

Det är alltså inte lärarens personliga egenskaper som är viktigast för eleverna utan hur 

eleverna upplever att de blir bemötta, och hur andra elever bemöts, som är i fokus för 

eleverna. 

 

 När vuxna inte respekterar de sociala regler som finns, inte upplevs som snälla, uppträder 

olämpligt eller bryter mot överenskomna konventioner, tappar både elever och barn respekt 

och förtroende för läraren (Hattie & Yates, 2014). Därför är det viktigt att som lärare tänka 

på hur man säger saker och på vilket sätt man uttrycker sig eftersom det påverkar elevens 

uppfattning av läraren. Det innefattar även det icke verbala språket, till exempel 

kroppsspråk och mimik. Den känslomässiga relationen som finns mellan lärare-elev är 

därmed viktig i relationen och bedöms av och påverkar eleven (Hattie & Yates 2014; 

Ljungblad 2018). 

 

Elever på gymnasiets individuella program berättar att det är dåliga lärarrelationer som 

påverkat dem mest negativt under deras skolgång och till och med varit en bidragande orsak 

till deras misslyckanden i grundskolan (Ljungblad, 2018). Det är särskilt de elever som är 

i svårigheter i sitt lärande och har mindre goda förutsättningar som påverkas av goda 

respektive dåliga lärare-elevrelationer. Det är av betydelse att lärare är medvetna om hur 

mycket lärare-elevrelationen kan påverka, då en negativ syn på skola och lärande hos en 

elev kan vändas med hjälp av lärarens förståelse för hur goda och meningsfulla relationer 

dem emellan påverkar lärande och undervisning. En positiv relation till sin lärare kan vara 

tillräckligt för att ändra en elevs inställning och förutsättningar för att lyckas få positiva 

skolresultat (McGrath & Van Bergen, 2015).  

 

Lyhördhet 

I Anderssons (2013) studie intervjuades tio stycken gymnasieelever på det individuella 

programmet, där eleverna påtalar att det är viktigt att lärarna tar sig an varje elev och har 

tid för dem. Att läraren tar sig tid för eleven och vet var eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling i de olika ämnena upplevs som en god läraregenskap och skapar 

förutsättningar för goda elev-lärare relationer. 

 

Eleverna vill att läraren även skall se när de behöver hjälp utan att de själva behöver be om 

det, räcka upp handen, och att lärare därför behöver vara lyhörda för elevens behov 

(Andersson, 2013). Personkemin mellan elev-lärare upplevs som viktig där det även är 

viktigt att lärarna kan prata och skämta med eleverna även utanför lektionstid för att de 

skall lyckas. Relationen mellan elev-lärare beskrivs därför som en essentiell pusselbit för 

att eleven skall lyckas i skolan. Elever vittnar om lärare som inte ger upp hoppet om sina 
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elever. Dessa lärare gör den skillnaden som får elever att känner sig bekräftade och sedda, 

vilket påverkar deras närvaro i skolan och under lektionstid. På högstadiet upplevde dessa 

elever inte alls detta engagemang utan kände till och med att lärarna var avståndstagande 

från dem (Andersson, 2013). 

 

Respekt och engagemang 

För elever i sårbarhet är det än viktigare att bli bemött med respekt för att de inte ska förlora 

sitt självförtroende och uppleva att de är inkompetenta, vilket påverkar både självbild och 

studieresultat på ett negativt sätt. Lärare som däremot ger beröm, uppmuntran och positiv 

bekräftelse upplevs som bra lärare samt får eleverna att känna att de gjort något bra vilket 

ökar självförtroendet (Andersson, 2013). När lärare inte uppmuntrar elever och gör det 

möjligt för dem att delta i undervisningen blir de uttråkade och kan till och med utebli från 

lektionerna (Hattie & Yates, 2014). Om relationer inte skapas blir läraren inte betydelsefull 

för eleven och uppfattas endast som en undervisningsperson. 

 

Till sist menade eleverna att läraren är en av de viktigaste faktorerna för elevens motivation 

(Skolverket, 2003). Eleverna menade att en lärare som är engagerad i deras lärande 

inspirerar dem att fokusera på deras eget arbete. Läraren ska tala med eleverna istället för 

till eleverna och även visa intresse för att ta till sig elevernas egna idéer i sin  undervisning. 

Elever med tidigare problematisk skolgång, såsom elever som studerar på Komvux, lyfter 

särskilt upp betydelsen av det personliga mötet med läraren och känslan av att de kan lyckas 

i skolan (Skolverket, 2003). 

 

Relationell pedagogik 

Vid en nordisk nätverksträff 2016 antogs en definition av relationell pedagogik som lyder:  

 

Relationell pedagogik baseras på föreställningen om människan som relationell 

varelse samt om utbildning, undervisning och lärande som relationsprocesser. 

Inom fältet placeras relationer snarare än enskilda individer och/eller sociala 

strukturer i utbildningens brännpunkt. Det interpersonella utgör huvudfokus, men 

relateras både till individen som subjekt och till social, kulturell och samhällelig 

kontext. Begrepp som relation, interpersonell kommunikation och profession är 

centrala. Något som kännetecknar relationell pedagogik är den stora betydelse som 

tillmäts mellanmänskliga, personliga möten. 

(Aspelin & Johansson, 2017, s. 160) 
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Aspelin och Johansson (2017) och Aspelin (2013) beskriver med andra ord relationell 

pedagogik som ett sätt att se på utbildning där man fokuserar på mötet mellan människor, 

alltså den relation som uppstår i samspelet mellan lärare och elev. Det är i mellanrummet 

när lärare och elev möts ansikte mot ansikte, som undervisning eller utbildning uppstår. 

Detta omnämns som “the gap”. Begreppet the gap myntades först av utbildningsfilosofen 

Gert J. Biesta (refererad i Aspelin, 2013; Ljungblad, 2016). Att relationer är väsentliga 

framkommer även i det relationella perspektivet som är ett specialpedagogiskt perspektiv 

som står i kontrast till det kategoriska perspektivet. Dessa två perspektiv diskuteras vidare 

i nästa sektion.  

 

2.4.4. Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Lärares förhållningssätt gentemot elever genomgick en förändring under andra halvan av 

1900-talet. Under början av denna period dominerade det som kallas för det kategoriska 

förhållningssättet, vilket innebar att skolproblematik som kan uppstå runt vissa elever sågs 

som brister som härstammade från eleven som person (Rosenqvist, 2013). Detta leder till 

att man som lärare talade om elever med behov av stöd och att specialpedagogikens syfte 

handlade om att åtgärda dessa brister med särskilda undervisningsgrupper som resultat. 

Eleven sågs då som bärare av problemen och skulle få stöd för att passa in i den norm som 

utgjordes av de elever som inte hade problem att följa den ordinära pedagogiken. Detta 

förhållningssätt bygger på att det fanns en medicinsk anledning till varför eleven inte kunde 

ta till sig kunskap som normen gjorde (Rosenqvist, 2013). I kontrast till det kategoriska 

förhållningssättet växte det relationella förhållningssättet fram, där istället faktorer i 

omgivningen är bärare av problemen. Inom detta synsätt talar man inte om elever med 

behov av stöd, utan istället om elever i behov av stöd. Därmed ligger ansvaret hos skolan 

att anpassa sig så att den passar samtliga elever (Aspelin, 2013; Rosenqvist, 2013).  

 

Den sociala miljön är också en viktig komponent för meningsskapande och delaktighet i 

klassrummet. Den sociala miljön kan förstärkas mellan lärare och elev ifall läraren tar ett 

relationellt perspektiv. Två viktiga begrepp som Aspelin (2013) och Bruce et al. (2016) tar 

upp är sam-verkan och sam-varo. Samverkan avser de möten vi har med eleverna där det 

redan finns bestämda sociala regler/ett kontrollerat möte såsom ett lektionstillfälle med en 

förplanerad lektionsplanering. Samvaro förklaras istället som ett ömsesidigt möte utan 

samma sociala regler, ett möte som istället beskrivs som flyktigt. Aspelin (2013) och Bruce 

et al. (2016) lyfter fram att båda dessa typer av möten är viktiga för relationer mellan lärare 

och elever. Det är först i samvaron som individen träder fram som en unik person i det 

mellanmänskliga mötet (Aspelin, 2016; Bruce et al., 2016). Ljungblad (2016) försöker 

beskriva dessa mellanmänskliga möten med begreppen takt och hållning och skapar även 
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en modell som hon benämner Pedagogiskt Relationellt Lärarskap (PeRL). Detta beskrivs 

under följande rubrik. 

 

2.4.5. PeRL, takt och hållning 

Ljungblad (2016) följde och videofilmade i sin klassrumsstudie fyra lärares undervisning 

under ett läsår för att dokumentera och belysa olika skeenden i de lärare-elevrelationer som 

framkom. Lärarna fick under studiens gång titta på och kommentera dessa 

videoinspelningar, där den relationella och interpersonella kommunikationen var i fokus. 

Ljungblad (2016) utgick därför från att relationell pedagogik grundar sig både i en 

relationell människosyn och en relationell kunskapssyn. Relationsarbetet uppfattades av 

både rutinerade och mindre rutinerade lärare som något av det svåraste i deras yrke 

(Ljungblad, 2016).  

 

Utifrån den forskning som Ljungblad (2018) utförde skapade hon ett teoretiskt perspektiv 

vilket döptes till PeRL, vilket står för Pedagogiskt Relationellt Lärarskap. Denna 

benämning är ett nytt bidrag till forskningen inom området relationell pedagogik. Det är ett 

synsätt som sätter relationer och mänskliga möten i första rummet. Här fokuseras på mötet 

mellan elev-lärare där läraren är nyfiken på och försöker förstå vem eleven är. PeRL tar 

fasta på inkluderande undervisning. Här följer några av dessa aspekter: 

 

● Att människan alltid är en relationell varelse. Två individer, såsom lärare och elev, 

kan inte interagera med varandra utan att de förhåller sig till varandra genom en 

relation.  

● Att relationer är grunden för att känna sig sedd, trygg och förstådd. 

● Att sökljuset riktas mot mellanrummet (the gap, se Aspelin (2013)), ansikte mot 

ansikte och mot kommunikationen som då sker. 

● Att undervisning och lärande ses som relationsprocesser. 

● Att elevens deltagande är i fokus. 

● Att lärare har en öppen elevsyn där varje elev kan framträda och känna sig 

respekterad för den eleven är. 

● Att personliga möten är viktiga. 

● Den vuxne har ett särskilt ansvar för att bygga och upprätthålla relationen i möten 

med eleven 

(Ljungblad, 2018) 

 



 

19 

 

Ljungblad (2018) beskriver lärarens takt och hållning som avgörande. Där takt ses som 

förmågan att läsa av rummet och kunna anpassa sin undervisning genom detta och hållning 

definieras som sättet man förhåller sig till sina elever på. 

 

2.4.6. Implikationer av meningsfulla relationer inom matematik 

I Ljungblads (2018) studie framkommer det att just inom matematiken är relationerna 

särskilt viktiga. En enkätstudie med 506 indonesiska gymnasieelever (Maulana, 

Opdenakker, den Brok & Bosker, 2012) vittnar likt utfallet från Ljungblads (2018) studie 

om vikten av goda elev-lärarrelationer i ämnet matematik då relationen påverkar elevens 

inställning till och sättet hen närmar sig och tar sig an matematiken. Elever som känner att 

de har god relation till sin lärare i matematik tenderar att uppskatta matematik högre än de 

elever som upplever en negativ relation med läraren (McGrath & Van Bergen, 2015). En 

anledning som Maulana et al. (2012) lyfter fram är att just ämnet matematik har eleven ofta 

liten erfarenhet av utanför skolan och även möjligheten att lära och praktisera ämnet utanför 

skolan är liten. 

 

Eftersom matematik är ett ämne där olikheter blir extra tydligt då elevers olika sätt att tänka 

vid till exempel problemlösning synliggörs behöver läraren skapa ett klimat i klassrummet 

så att elever känner sig trygga, vågar fråga och vågar göra fel (Ljungblad, 2018). En positiv 

relation till läraren påverkar elevens lärande i samtliga skolämnen genom att det bygger 

upp elevens förtroende, självförtroende och gör att eleven just vågar fråga och göra misstag. 

När elever känner att läraren personligen engagerar sig i deras kunskapsutveckling söker 

de hjälp hos läraren och vågar göra misstag i högre grad än när de inte känner det 

förtroendet. När eleverna söker hjälp hos läraren behöver de känna uppmuntran eftersom 

det upplevs som mycket viktigt av eleverna (Hattie & Yates, 2014). Läraren behöver även 

bry sig om att ta reda på hur den enskilde eleven tänker och vara närvarande i relationen 

för att den skall uppfattas som positiv av eleverna (Ljungblad, 2018). 

 

Att eleven känner tillit för sin lärare är viktigt för en god lärare-elevrelation, denna tillit blir 

extra viktig för förståelsen och lärandet i matematik då elever behöver ha någon de känner 

tillit för och som de kan sätta sin tillit till när matematiken och problemlösningen blir som 

svårast (Ljungblad. 2016). Enligt Hattie och Yates (2014) är just känslan av tillit av största 

vikt och ses ibland till och med som den enda kanalen till eleven inom utbildning. 

 

Elever i en statistisk studie (Prewett et al., 2018) med 336 barn på låg- och mellanstadiet, 

vittnar om att de elever som ansåg sig ha en bristfällig relation med sin matematiklärare, 

inte kände samma värme och trygghet i klassrummet och hade mer negativa känslor inför 

matematiken än de elever som upplevde sig ha en god lärare-elevrelation. Forskarna fann 
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en statistisk korrelation mellan lärares och elevers uppfattningar om sin relation, ifall den 

ena upplevde relationen på ett vis så upplevde den andra relationen på samma sätt. Dock 

bör beaktas att relationen inte är symmetrisk då läraren har en större makt. Läraren har 

därför ett större ansvar att försöka forma goda relationer vilket forskarna även lyfter fram. 

Även Ljungblad (2018) menar att det är den vuxnes ansvar att se till att det utvecklas en 

positiv relation mellan de och eleven. Däremot får inte relationen bli en privat relation utan 

måste hela tiden hållas till en undervisningsrelation. Positiva relationer utgör en av 

hörnstenarna i barns och ungdomars utveckling socialt, emotionellt och akademiskt 

(Ljungblad, 2018). 

  

Ljungblad (2018) anser att man som lärare även behöver se till det relationella i sin 

planering av sin undervisning. Hon beskriver hur lärare ofta planerar utifrån syfte, innehåll 

och metoder men att de även behöver lägga till det relationella och anpassa den 

mellanmänskliga miljön så att eleven vågar både svara på och ställa frågor samt vågar pröva 

och göra fel. Andersson (2013) belyser hur specialpedagogiskt stöd kan ges i ett relationellt 

perspektiv där specialpedagogen hjälper läraren med att planera sin undervisning så att den 

anpassas utifrån olika elevers behov. 

 

2.5. Sammanfattning och teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkten i denna studie utgår från att motivation kan delas in inre 

och yttre motivation. Inom den inre motivationen tas faktorer angående lusten att lära, 

achievement goal theory och matematikängslan upp. Den yttre motivationen delas in i två 

områden, tillgängliga lärmiljöer samt relationellt perspektiv. Inom SPSM:s (2016) modell 

över tillgängliga lärmiljöer lyfts didaktiska aspekter såsom lärares kunskap om 

undervisning, upprättande och bibehållande av struktur på sin undervisning samt förmåga 

att vägleda sina elever i deras lärande. Även den sociala lärmiljön lyfts fram av SPSM 

(2016), där goda sociala relationer är en beståndsdel för elevers lärande. Dessa relationer 

vidareutvecklas även med det specialpedagogiska och relationella perspektivet, där goda 

relationer ses som en central del av undervisning och lärande (Aspelin, 2013; Ljungblad, 

2018). 

 

Sammantaget är samtliga dessa faktorer av största vikt för elevens lärande och 

självförtroende i ämnet matematik. Dessa faktorer interagerar även med varandra, då Ryan 

och Deci (2000) menar att de yttre motivationsfaktorerna påverkar individens inre 

motivation. 
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3. Metod 
I denna del presenteras metoden som studien utgår ifrån under följande delrubriker: 

Datainsamlingsmetod, Urval, Genomförande, Bearbetnings- och analysmetod, Reliabilitet 

och validitet och Etiska överväganden. 

3.1. Datainsamlingsmetod 
Då syftet med denna studie var att försöka få en större förståelse för vilka faktorer som 

påverkade eleverna att vända sin attityd och motivation inför matematiken, och hur detta 

skedde, valdes en kvalitativ forskningsmetod. Att ge en precis definition av vad en 

kvalitativ forskningsmetod egentligen är menar Bryman (2011) är omöjligt för det skiljer 

sig från forskare till forskare, men att kvalitativa forskningsmetoder ofta bygger på en 

induktiv syn på kunskap, vilket innebär att forskaren studerar praktiken för att sedan försöka 

bygga en teori utifrån resultatet (Bryman, 2011; Creswell & Creswell, 2018). Detta sker 

genom att forskaren samlar in en mängd data och försöker kategorisera den tills forskaren 

upplever att denne har fått en bild av vad som studeras. Motsatsen till induktiv syn kallas 

deduktiv syn och syftar snarare på att man testar en teori genom att applicera den på en 

praktik. Denna syn på kunskap är ofta kopplad till kvantitativ forskningsmetod (Creswell 

& Creswell, 2018).  

 

Att vi valde en kvalitativ forskningsmetod, istället för en kvantitativ sådan, var för att vi 

inte var ute efter att samla in kvantifierbar data utan istället elevernas egna uppfattningar 

och syn på fenomenet matematiksvårigheter. 

 

Datainsamlingen skedde i form av semistrukturerade intervjuer. I en semistrukturerad 

intervju bör intervjuledaren följa en intervjuguide. Den intervjuguide som använts i denna 

studie finns bifogad som bilaga 3. Bryman (2011) och Back och Berterö (2015) menar att 

en semistrukturerad guide skall användas på så vis att den inte styr intervjun, utan agerar 

som stöd för att få intervjun att gå framåt. Detta betyder att man som intervjuledare får 

ställa andra frågor (och följdfrågor) som ej finns i intervjuguiden beroende på vad 

informanterna svarar. En semi-strukturerad intervju gav därför den flexibilitet som krävdes 

för att få fram informantens bild av ett fenomen. Intervjuguiden var strukturerad utifrån 

olika teman för att få svar på en studies frågeställningar Back och Berterö (2015) lyfter 

fram att det är positivt att inleda med allmänna frågor, för att sedan ställa mer specifika och 

detaljerade frågor. Detta på grund av att respondenten skall känna sig trygg och bekväm 

med situationen och vilja delge sina erfarenheter. Inga klassrumsobservationer utfördes på 

grund av tidsbegränsning. 
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3.2. Urval 
Vi ämnade i denna studie att undersöka hur elever i svårigheter i matematik har förändrat 

sin situation gällande lärandet i matematik och vilka faktorer som styr. Därför valde vi att 

ha kriteriet att eleverna som skall studeras ska under gymnasietiden ha gjort en positiv 

förändring i sitt lärande i matematik, jämfört med hur det var i början av gymnasietiden 

och i grundskolan. En första förfrågan om sådana elever skickades till nio stycken 

slumpvalda rektorer i en mellanstor stad i södra Sverige per mail (se bilaga 1a) varav fyra 

stycken svarade med att de hade en till tre stycken elever som passade in på beskrivningen. 

Efteråt skickades det även ut ett annat brev riktat till åtta rektorer på gymnasieskolor som 

erbjuder IM-programmet i södra Sverige (se bilaga 1b) varav en svarade att de hade två 

elever som passade in på beskrivningen. Den senare rektorn delgav även information om 

en tredje elev, som dock avfärdades då denna elev hade en förändrad attityd men däremot 

inte gjort någon nämnvärd förbättring inom matematiken. Denna elev låg därmed utanför 

vår urvalskriterium. 

 

Vi hade ingen tidigare anknytning till rektorerna som kontaktades och vi hade ej heller 

någon tidigare anknytning till eleverna som intervjuades, förutom i ett fall då eleven 

tidigare hade haft en av oss som lärare under mellanstadiet. Denna intervju utfördes av den 

andra författaren till detta arbete ensam och inga av respondentens svar behandlade hens 

tid under mellanstadiet. Att inte ha en tidigare anknytning till respondenterna specificeras 

bland annat av Creswell och Creswell (2018) som menar att den objektivitet som forskare 

behöver för att kunna hålla en hög reliabilitet i sitt arbete kan äventyras ifall forskaren har 

ett intresse eller anknytning till urvalet som studeras. Efter att första kontakten med 

rektorerna skapats, kontaktades matematiklärare och deras elever. I mailkontakterna 

beskrev lärarna de tilltänkta elevernas situation vilka gav oss tillräckligt med information 

för att avgöra om eleven passade in i vårt tänkta urval och kriterium. Denna information 

om respondenterna presenteras i resultatet. 

 

3.3. Genomförande 
Innan intervjuerna utfördes skapades en guide som skulle fungera som stöd under 

intervjuerna. Denna intervjuguide användes i en pilotstudie med en av författarnas f.d. elev 

från gymnasiet. Denna elev ingick inte i studien men tillfrågades då hen uppfyllde vårt 

urvalskriterier då denna elev gjorde en stor utveckling under hens gymnasietid. Detta 

gjordes för att det gav oss en bättre insikt om vilka typer av svar som kan komma upp, ifall 

vi behövde lägga till eller ta bort frågor eller om vi behövde förtydliga frågorna. Bryman 

(2011) menar att pilotintervjuer har positiva fördelar såsom att ge vana att intervjua, finna 

nya och utesluta frågor, upptäcka ifall följden av frågor passar och att frågorna är tydliga. 

Vi insåg efter pilotintervjun att majoriteten av frågorna behövde omformuleras och 

omstruktureras i helhet och i kategorier. Därefter blev intervjuguiden (se bilaga 3) färdig 
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inför intervjuerna. Intervjuguiden bestod då av sjutton stycken punkter där den första 

punkten var en inledande introduktionsfråga vilken löd “Vad är det som får dig att lyckas i 

matematiken?”. Vidare följde tio stycken punkter som kategoriserades att behandla yttre 

motivation, vilka återfinns i första kolumnen i tabell 1. Därefter ställdes sex stycken punkter 

som behandlade inre motivation, se andra kolumnen i tabell 1.  

 

Tabell 1: Intervjufrågorna indelade i yttre och inre motivation. 

Frågor gällande yttre motivation Frågor gällande inre motivation 

● Vad är bra matematikundervisning och 

varför? 

● Hur såg matematikundervisningen ut på 

lågstadiet/mellanstadiet/högstadiet och 

hur ser ut nu i gymnasiet? 

● Vad tycker du är viktigt med 

matematikläraren för att han/hon ska 

vara bra? 

● Hur ska matematikläraren vara mot dig 

som person? (Förtroende, tillit, humor, 

blev du sedd?) 

● Hur har dina tidigare matematiklärare 

varit? Hur tror du att läraren upplevde dig 

som elev? 

● Kände du att dina tidigare lärare ville att 

du skulle nå din högsta potential? Hur 

känns det du nu på gymnasiet? 

 

● Hur blev du bemött av läraren t.ex. då du 

bad om hjälp? Bemötte läraren alla andra 

likadant? 

● På vilket sätt märktes det att du hade en 

bra/dålig relation till din lärare? 

● Hur har dina klasskamrater påverkat dig 

i matematiken? 

● Vad tycker dina föräldrar om matematik? 

Har dina föräldrar kunnat stötta/hjälpa 

dig med matten förut-nu? 

● Vad tycker du om ämnet matematik nu? 

Vad tyckte du om matematiken i 

lågstadiet/mellanstadiet/högstadiet?  

● På vilket sätt skiljer det sig från hur du 

tänkte förr? (Låg-, mellan-, högstadiet) 

● Hur upplever du din förståelse för 

matematiken nu? Hur var det i 

grundskolan? 

● Kände du dig förberedd inför 

matematiken som du mötte i gymnasiet? 

(Ja/nej) Kan du berätta mer kring det? 

 

● Hur upplever du att matematiken 

påverkar dig känslomässigt? 

(Ex. glad, stressigt, ångest, ingen 

påverkan, e.c.t.) Hur var det i 

grundskolan? 

Om inte, vad var orsaken/orsakerna till 

att upplevelsen förändrats? 

● Vad tror du själv är anledning till varför 

du lyckas bättre nu? Vad är skillnaden? 

 

Dessutom ställdes ytterligare följdfrågor beroende på vad respondenterna svarade för att få 

en mer fördjupad och förtydligad bild. 
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Efter mailkontakt med rektorer och matematiklärare togs kontakt med respondenterna via 

mail och sms. Samtliga intervjuer utfördes under mars månad 2019. Intervjuerna utfördes 

på elevernas gymnasieskolor under skoltid. Endast respondenten och intervjuare var 

närvarande i rummet vid intervjutillfällena. Samtliga intervjuer ljudinspelades på 

mobiltelefon efter godkännande av respondenten.  Innan inspelningen började gick 

intervjuaren igenom missivbrevet och fick respondentens godkännande. Den första 

intervjun genomförde vi författare tillsammans med elev H, för att få samsyn inför 

resterande intervjuer som sedan utfördes enskilt. Efter detta transkriberades intervjuerna 

inför bearbetning och analys. 

 

3.4. Bearbetnings- och analysmetod 
Bearbetningen och analysen av insamlade data behandlades i enlighet med Creswell och 

Creswells Overview of the data analysis process (Creswell & Creswell, 2018) som 

innefattar fem steg. Denna arbetsgång beskrivs även i Bryman (2011). 

 

Det första steget innebar att förbereda den insamlade datan för analys, vilket gjordes genom 

att intervjuerna transkriberades. Andra steget innefattade att forskaren/forskarna läste 

igenom transkriptionerna för att kunna skapa sig en generell uppfattning om vad för 

information respondenterna har gett och för att kunna reflektera över dess mening. Under 

detta steg skapade vi ett separat dokument där vi antecknade fenomen och iakttagelser som 

vi såg var gemensamt för respondenterna. Steg tre innebar start av kodning av all insamlad 

data. Med kodning menar Creswell och Creswell (2018) att forskaren/forskarna organiserar 

datan i olika kategorier. Dessa koder skapades utifrån det som respondenterna hade svarat 

och namngavs även utifrån det eleverna själv hade sagt. Bryman (2011) använder istället 

nyckelord som hjälpmedel för kommande tolkningar. Dessa koder/nyckelord delades även 

i detta steg in i inre och yttre motivation. Steg fyra innebar att vi som forskare började skapa 

beskrivningar av dessa koder utifrån det som respondenterna hade angivit och att vi kritiskt 

granskade dessa koder. Koderna användes senare för att skapa kategorier som relateras till 

de upptäckter som sedan belystes i studien. Kategorierna belystes i olika perspektiv och 

fick stöd av citat och den litteratur som vi har tagit upp i litteraturgenomgången. I det femte 

och sista steget analyserade vi innehållet och skapade tolkningar av kategorierna för att till 

slut besvara studiens forskningsfråga. Hela analysen genomsyrades därför av perspektivet 

att motivation ses utifrån inre och yttre påverkansfaktorer.  
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3.5. Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) lyfter att reliabilitet är samma sak som undersökningens tillförlitlighet. Med 

detta menas graden av replikerbarhet och även huruvida man som forskare har mätt med 

en metod som är lämplig för studiens syfte. Med hög reliabilitet/replikerbarhet menas att 

samma resultat uppnås om en annan forskare skulle utföra samma studie vid en annan 

tidpunkt. För att hög reliabilitet skall erhållas, menar Creswell och Creswell (2018) att man 

som forskare måste redovisa de tillvägagångssätt och metoder som använts i forskningen, 

vilket vi försökte göra noggrant och tydligt genom att redovisa bilagor, vårt urval och 

bearbetning- och analysmetod. Detta för att öka trovärdigheten i vår studie. 

 

På samma vis menar Bryman (2011) att en studies validitet handlar om att man som 

forskare ser till att ens resonemang och slutsatser från undersökningen faktiskt besvarar de 

frågeställningar som ställs i syftet. Då reliabiliteten avser hur noggrant man undersöker, 

menar Creswell och Creswell (2018) att validiteten syftar på att man som forskare korrekt 

undersöker fenomenet för att visa att forskningen är trovärdig och autentisk. I våra försök 

att hålla hög validitet genomförde vi en testintervju (beskriven ovan), med syftet att 

kontrollera huruvida våra intervjufrågor faktiskt besvarade våra forskningsfrågor. Vidare 

försökte vi stärka validiteten genom att återge respondenternas svar med ett så detaljrikt 

språk som möjligt, vilket är i linje med vad Creswell och Creswell (2018) skriver.   

 

3.6. Etiska överväganden 
Vi ämnade att följa samtliga av Vetenskapsrådets riktlinjer angående forskningsetik 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebar att vi följde de fyra huvudkraven 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets och nyttjandekraven på följande vis. 

 

Informationskravet. Innan varje intervju utfördes informerades respondenten genom 

missivbrevet (bilaga 2) om vem vi är, var vi kommer ifrån, varför vi utförde 

intervjun/studien, hur intervjun kommer att utföras, att allt deltagande är frivilligt och kan 

avslutas när som helst. Dessutom fick respondenten tillgång till våra och vår handledares 

kontaktuppgifter ifall de vill få kontakt med oss i ett senare skede.  

 

Samtyckeskravet. Efter att respondenten blivit informerad genom missivbrevet skrev denna 

under en samtyckesblankett (bilaga 2) där respondenten intygade att hen förstått och tagit 

del av missivbrevet. Då samtliga respondenter är över 15 år samlade vi ej in föräldrars eller 

vårdnadshavares samtycke.  
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Konfidentialitetskravet. Respondenten blev även informerad om att all information som de 

gav kom att bli behandlad och förvarad med största möjliga försiktighet och att all 

information som kunde avslöja respondentens identitet skulle avidentifieras. Samtliga 

inspelningar av intervjuer användes endast på av oss författare. Samtliga elever har i vår 

analys kodats med bokstäver, från elev A till elev H. Bokstäverna bestämdes slumpmässigt 

och har inget samband med elevers namn, skola eller liknande. 

 

Nyttjandekravet. Respondenten informerades om att all information som framkommer 

under intervjun endast används av oss inom denna studie. Informationen har efter studiens 

avslut förstörts för att inte kunna spridas, vilket även framkom i missivbrevet. 

 

4. Resultat 
Först presenteras de respondenter som vårt urval består av, med en kort beskrivning för 

varje individ. Denna information samlades in under den första mailkontakten som togs med 

respondentens lärare och rektor och kompletterades sedan även under intervjuerna med 

respektive respondent.  

Sedan presenteras resultat som delats upp i delrubriker som behandlar först inre och sedan 

yttre motivation, då respondenternas svar kan delas upp i dessa två kategorier. Under inre 

motivation delas delrubrikerna i Inställning och mål som motivation och Självförtroende, 

matematikängslan och ångest. Därefter presenteras delrubrikerna som behandlar yttre 

motivation upp i Tillgängliga lärmiljöer och Relationellt perspektiv. 

 

4.1. Presentation av respondenter 

Urvalet bestod av åtta stycken gymnasieelever varav sju stycken var flickor och en pojke. 

Eleverna var spridda över årskurserna ett till tre i gymnasiet. Nedan följer en närmare 

beskrivning av respektive elev:  

 

Elev A gick vid intervjutillfället i årskurs tre på gymnasieskolan. Eleven fick under stora 

delar av högstadiet undervisning i en mindre grupp tillsammans med övriga elever som hen 

beskrev som stökiga. Trots sina svårigheter fick hen ett godkänt betyg. Under 

gymnasietiden fick eleven stöd av en speciallärare i matematik i en liten grupp och 

uppnådde kunskapsmålen för kurs Ma1 under sitt andra år på gymnasiet.  

 

Elev B gick vid intervjutillfället i årskurs två på gymnasieskolan. I grundskolan befann 

eleven sig i klasser som hen inte uppfattade som stökiga, men att hen inte hängde med i 
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matematikundervisningen i samma utsträckning som hens klasskamrater gjorde. Då hen 

började årskurs ett på gymnasieskolan förvärrades situationen för eleven då undervisningen 

gick i ett högre tempo. Efter ett lärarbyte förändrades situationen till det bättre då hen fick 

bättre kontakt med sin nya lärare i matematik. 

 

Elev C gick vid intervjutillfället i årskurs två på gymnasieskolan. Under elevens tid på 

högstadiet hade hen flera lärarbyten, vilket medförde att hen hade svårt att lära sig 

matematiken och följa med undervisningen. På grund av lärarbytena under högstadietiden 

fick eleven aldrig lära känna lärarna och hade heller inte något förtroende för dem. 

 

Elev D gick vid intervjutillfället i årskurs två på gymnasieskolan. Under elevens tid på 

mellanstadiet kunde eleven följa med matematikundervisningen. Under elevens tid på 

högstadiet förändrades situationen då eleven inte var motiverad att studera ämnet och att 

hen upplevde att hen inte fick det stöd hen behövde på grund av att stor klasstorlek. När 

eleven började gymnasieskolan upplevde hen att matematikundervisningen var svår men 

menade att kontakten och relationen med matematikläraren blev bättre. 

 

Elev E gick vid intervjutillfället i årskurs ett på gymnasieskolan. Under elevens tid på 

mellanstadiet diagnostiserades eleven med dyslexi, vilket påverkade eleven i en mycket 

stor grad. Under tiden i högstadiet kunde eleven inte följa undervisningen utan hamnade 

flera årskurser efter sina klasskamrater. Detta ledde till att när eleven gick i årskurs nio 

arbetade hen fortfarande med samma material från årskurs åtta och uppnådde därefter inte 

kunskapskraven för ett godkänt betyg i årskurs nio. Trots detta antogs eleven till 

gymnasieskolan där hen senare uppnådde dessa kunskapskrav under höstterminen i årskurs 

ett.  

 

Elev F gick vid intervjutillfället i årskurs ett på gymnasieskolan. Under elevens tid på 

högstadiet befann hen sig i en mycket stökig klass där en stor del av lektionstiden gick åt 

att få ordning på klassen istället för matematikundervisning. Eleven hade flera lärarbyten 

inom matematiken och upplevde själv att hen hade en negativ relation med dem, samt att 

hen inte fick det stöd som hen behövde. Eleven gick först på en annan gymnasieskola där 

hen upplevde samma stökiga miljö och bytte därefter till nuvarande skola.  

 

Elev G gick vid intervjutillfället på introduktionsprogrammet i gymnasieskolan. Under 

tidigare årskurser upplevde eleven stora emotionella svårigheter såsom rädsla inför 

matematiken. Under högstadietiden upplevde eleven att hen inte hade någon motivation på 

grund av rädslan och att hen ej heller fick det stöd för att bearbeta dessa känslor. Dessa 

känslor fortsatte under början av tiden på introduktionsprogrammet men förminskades 
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ordentligt då hen fick ett emotionellt stöd av sin nuvarande matematiklärare. Detta ledde 

till att hen klarade av matematiken i en mycket högre utsträckning. 

 

Elev H gick vid intervjutillfället i årskurs ett på gymnasieskolan. Då eleven gick på 

lågstadiet och mellanstadiet upplevde eleven svårigheter med matematiken och med 

relationen till sin matematiklärare. Då eleven inte förstod vad som sades under lektionen 

upplevde eleven att hens lärare blev arga och skällde på hen, vilket ledde till en rädsla och 

stress inför matematiken. Då eleven gick på högstadiet kände eleven således inte någon 

högre motivation, förrän eleven insåg vilket programval hen ville göra inför 

gymnasieskolan. Eleven upplevde under denna tid att hen kände sig isolerad och ensam i 

matematikklassrummet och hen var den enda som hade problem med ämnet. Eleven nådde 

ej ett godkänt betyg under högstadietiden, men lyckades sedan under gymnasietiden. Först 

när eleven började gymnasietiden kände eleven en positiv relation med sin matematiklärare 

och förstod också att hen inte var ensam om att ha matematiksvårigheter, vilket fick hen att 

ej känna sig så ensam och isolerad mer.  

 

4.2. Inställning och mål som motivation 
Här presenteras först de resultat som behandlar Inställning och sedan Mål som motivation. 

4.2.1. Inställning 

Det som samtliga elever uttryckte gemensamt angående deras tid i grundskolan var att de i 

någon grad och form tidigare hade en negativ inställning till matematiken. Eleverna 

uttryckte att denna inställning ledde till att de tidigare gav upp när de mötte motstånd och 

att de varken fick det stöd eller den uppmuntran som de behövde av lärarna. Elev D och E 

uttalade sig om detta på följande sätt: 

 

Elev D: “Det blev ju… en negativ stämning till det. Vi kunde sitta på lektionerna 

och “jag förstår inte” och “jag orkar liksom inte, jag får ingen hjälp…” 

 

Elev E “... jag kände bara att, “detta förstår jag inte. Jag vill inte”. 

 

Då eleverna gav upp menade de därför att de upplevde uppgivenhet och att de inte såg 

meningen med att ens försöka. En annan av respondenterna, elev C, menade att vara duktig 

inom matematik är beroende av intelligens. På frågan om huruvida hens förståelse av 

matematiken har blivit bättre på gymnasiet, svarade hen att “ja, även fast jag inte är så 

smart”. Eleven menade också att hen skulle ha behövt hjälp och stöd konstant för att 
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kompensera för detta i grundskolan, vilket ledde till att hen kände sig tjatig och dessutom 

uppgivenhet inför att ens försöka. 

 

Till slut påverkades elevernas inställning till matematiken då de kände att de lyckades och 

samtidigt kände de tillfredsställelse av att ha tagit till sig nya kunskaper. Denna 

tillfredsställelse beskrevs av bland annat elev D och H att den förmådde dem att vilja och 

att det lönade sig att fortsätta jobba med matematiken. Elev D menade bland annat att: 

 

Elev D: ”Ja, alltså när man inte är så bra på det så blir det ju tråkigt… Och det… 

det blir roligt när man klarat en uppgift liksom… för då har man visat att man har 

förstått. Och det blir ju mycket mer så nu också… visst jag har ju svårt med matten 

nu, men det har ju blivit mycket bättre och jag klarar ju mycket mer uppgifter och 

sånt här också, och då blir man glad. För det är ju… det är ju roligt när man kan 

det liksom… och det har ju blivit lite så med den känslan, att nu när man kan det så 

blir det roligt också. Och det bidrar en hel del till att fortsätta liksom.” 

 

Elev H lyfte upp liknande tankar om tillfredställelse av att lyckas då hen lyckades uppnå 

bedömningskriterier för betyg C med att “vilket var väldigt skönt… att det verkligen lönar 

sig att kämpa hårt” samt att “Jag trodde aldrig att jag skulle säga det men det… men när 

man förstår det så är det faktiskt väldigt intressant”. Elev H menade att hen själv var 

förvånad över sin utveckling och att hen kunde vara så tillfredsställd av att lyckas. Dessa 

faktorer är de som vi har sett som påverkade elevernas inställning och samtliga elever 

menade att de kände att deras nya lärare ville och arbetade för att de skulle lyckas i 

matematiken.  

 

4.2.2. Mål som motivation 

Något annat som samtliga respondenter hade gemensamt nu jämfört med tidigare var att 

alla hade någon form av mål som de ville uppnå med sin inlärning, till exempel godkänt 

betyg, att uppnå tillräcklig behörighet för senare utbildningar eller att tillägna sig mer 

kunskaper inom ämnet. Elev B lyfte i sin intervju upp att “... då känner man bara åhh jag 

är mycket sämre än alla andra men jag har lärt mig det att man ska inte jämföra utan det 

är bara sina egna mål och resultat man ska fokusera på”. Med andra ord menade eleven 

att när hen började fokusera på sig själv, lättade hens negativa känslor inför matematiken. 
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4.3. Självförtroende, matematikängslan och ångest 
Något som samtliga respondenter vittnat om är att de har haft ett dåligt självförtroende, låg 

självkänsla samt låg tillit sin egen förmåga, särskilt under tiden i grundskolan. Graden av 

deras negativa känslor hade varierat hos respondenterna mellan stress till hög skräck och 

ångest av att befinna sig i matematikklassrummet. Elev G lyfte fram att hen egentligen inte 

fann matematik svår, utan att det var en rädsla inför matematiken som stod i vägen för 

kunskapsinhämtningen. 

Elev G: “Om vi kollar första terminen så var det inte bättre om vi ska jämföra med 

denna terminen. Första terminen var jag jätterädd… jag... alltså grejen är att jag 

kunde matte innan… men jag vågade inte att lösa och vågade inte skriva. Jag 

vågade inte liksom… jag vågade inte göra någonting, för jag blir rädd för ifall de 

säger att det är fel, eller rädd, då blev jag förvirrad. Då glömmer jag vad jag ska 

skriva.” 

 

Ingen av respondenterna upplevde heller att de fick tillräcklig stöttning från tidigare 

lärare/skola för att kunna hantera sina negativa känslor. Elev A lyfte fram detta såsom:  

 

Elev A: “Jag får höra hela tiden att du kan om du tror på det, du kan om du vill det, 

och ja det kanske man kan, men i och med att jag inte haft den stöttningen av nån 

de tre åren då blir det… hur mycket tror man på sig själv egentligen?” 

 

4.3.1. Undvikande 

Respondenterna A, E, F, G och H menade att de led av en sådan oro/ångest inför matematik 

att de byggde upp strategier för att undvika ämnet och lektionerna. Dessa strategier 

varierade mellan att ursäkta sig och gå på toaletten upprepade gånger, titta ut genom 

fönstret under långa stunder, att inte studera ämnet, bråka med lärare/klassen och 

sjukanmäla sig ofta. Att de undvek att studera, särskilt till prov, var en gemensam strategi 

hos flera av respondenterna. Elev H lyfte upp bland annat att hen gav upp när hen mötte 

motstånd. 

 

Elev H: “... just nu är jag väldigt motiverad... och vill. Och jag ser på något sätt att 

jag kan visst. Såhär medans då... stängde jag helt… jag trodde inte... jag trodde jag 

var värdelös för att jag aldrig skulle kunna det här... …nä, jag försökte väl men om 

det ena inte funka så gav jag upp… då…. …. Alltså... det har ju gjort allt så mycket 

värre, det har ju gjort att jag inte varit motiverad… att lära mig matte. Eftersom 

jag mått så dåligt över det.” 
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De övriga tre respondenterna (B, C och D) hade inte samma undvikande beteende men led 

ändå av sin oro.  

 

4.3.2. Lärarens stöd 

Oron som tidigare har funnits hos samtliga respondenter hade minskat, men fanns 

fortfarande kvar hos samtliga förutom hos elev E. Gemensamt för samtliga respondenter är 

att de senare upplevde att de har fått det stöd av sina matematiklärare/speciallärare, 

emotionellt som didaktiskt, som de menade att de behövt för att börja övervinna sin oro 

gentemot ämnet. Samtliga av respondenterna hade under gymnasietiden berättat och haft 

samtal med sina matematiklärare om sina svårigheter och känslor inför ämnet, vilket de 

upplevt hade stöttat dem och hjälpt dem motarbeta dessa känslor. Elev B framhöll att: 

 

Elev B: ”Ja det har jag så han vet om det och han vet att jag har gått in med den 

här skräcken... och det är även han som har ändrat mitt tankesätt hur jag ska gå in 

och liksom verkligen sitta ner och tänka att jag gör bara mitt bästa man kan inte 

göra mer liksom... ...inför varje prov känner jag ju fortfarande... jag får en klump i 

magen och en vecka innan kan jag gå med den här klumpen eller tyngden på 

axlarna… åh nu är det snart matteprov...” 

 

Särskilt examinationsmomenten upplevdes som särskilt svåra, där exempelvis elev B 

förklarade sig med att hen har en klump i magen. Elev C lyfte även upp lärarens stöd vid 

examinationstillfällen som betydelsefull. 

 

Elev C: ”Om jag säger så här på ett prov... “Nu kommer jag få F!”. “Men du 

kommer inte få F du kämpar på, du har varit jätteduktig”. Så det är så här 

jättemycket komplimanger och... stöttande och säger man att man inte fattar 

någonting säger han “du fattar ju mycket, du har ju redan gjort det här och det 

här”, så det är liksom peppande!” 

 

Elev D lyfte även upp snarlikt resonemang där läraren även uppmuntrade och stärkte 

elevens självkänsla angående proven, då eleven uttryckte att hen pressade sig själv i hög 

grad, genom att förklara att elevens hälsa är viktigare än matematiken. Samtliga 

respondenter menade att deras känslor inför matematiken har förändrats då de kände att 

undervisningen fungerade och att de kunde följa med den, tack vare sina nya lärare. Detta 
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visade sig genom att eleverna exempelvis kände stolthet när de förstod matematiken, att de 

under gymnasietiden vågade räcka upp handen och fråga efter hjälp. 

 

4.4. Respondenternas inre motivation i ett teoretiskt 

perspektiv 
 

Samtliga uttalanden i delkapitel 4.2 och 4.3 behandlar inneboende faktorer som fanns hos 

eleven, vilket Jenner (2004) och Ryan och Deci (2000) kategoriserar som inre motivation. 

Den inre motivationen drivs enligt Jenner (2004) av egen drivkraft och dessa faktorer leder 

till självförverkligande för eleven. De faktorer som tagits upp, inställning, självförtroende 

och matematikångest rör faktorer som självkänsla, engagemang och ångest, vilket även 

Plenty och Heubeck (2013) lyfter fram. För samtliga respondenters tilltro och förväntningar 

på sin egen förmåga blev det tydligt att läraren hade en stor påverkan, vilket Ryan och Deci 

(2000) lyfter fram i sin problematisering utav att den inre motivationen påverkas av yttre 

faktorer, i dessa fall läraren, och den sociala omgivningen. När respondenterna väl kände 

tilltro till sin egen förmåga växte deras självförtroende och detta ledde till ett eget 

självförverkligande med glädje och stolthet, vilket även Jenner (2004) framhåller. 

 

Att elevernas inställning till matematiken förändrades vittnade samtliga respondenter om 

och detta kan ses i ljuset av perspektiven som Dweck (2015) och Dweck et al. (2014) lyfter, 

nämligen statiskt och dynamiskt mindset. Att respondenterna tidigare har utgått från att 

matematiken är någonting som de inte kunde eller ville lära sig, exempelvis genom att tänka 

att man inte är intelligent nog, tyder på att respondenterna hade ett statiskt mindset. Att 

respondenter även vittnade om att de tidigare undvikit matematik på olika sätt, kan kopplas 

till Covingtons (2000) teori om performance goals/avoidance, vilket innebär att en elev 

undviker att försöka lära sig ett ämne då det är emotionellt lättare att misslyckas när denna 

inte anstränger sig. 

 

Att respondenterna lyckades förändra sin inställning och tankesätt till att de kan lära sig 

matematik, kan tolkas med teorin angående dynamiskt mindset som Dweck (2015) och 

Dweck et al. (2014) även lyfter fram som kontrast till statiskt mindset. Med dynamiskt 

mindset menas att en elev förstår att ens egen förmåga är formbar och förändringsbar med 

rätt förutsättningar och ansträngning. 

 

Att respondenterna även lyfte fram att de kände glädje till en viss grad när de lärde sig 

matematik och lyckades, eller en egen vilja att fortsätta lära sig matematiken, kan kopplas 

till Covingtons (2000) teori om learning goals, det vill säga att lärandemål bland annat 
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innebär att känna njutning och förstå nytta av att öka sin egen kompetens och förståelse. 

Att respondenterna får mål att exempelvis nå ett särskilt betyg, kan däremot kopplas till 

performance goals/approach, då målsträvan snarare syftar mot att prestera så bra som 

möjligt. 

I nästa sektion kommer kategorier som berör yttre motivation att presenteras. 

 

4.5. Tillgängliga lärmiljöer 
Mycket av det eleverna lyfte upp under intervjuerna handlade om de miljöer som de befann 

sig i och hur dessa behövde se ut för att de skulle kunna lära sig matematik. Dessa miljöer 

beskrevs i enlighet med två av de tre tillgängliga miljöer som SPSM (2016) lyfter fram, 

nämligen didaktiska och sociala lärmiljöer. 

 

4.5.1. Didaktisk lärmiljö 

En aspekt av undervisningen som respondenterna lyfte upp behandlade klassrumsmiljö och 

den arbetsro de behövde för att kunna koncentrera sig på sina studier. Flera av 

respondenterna lyfte upp att arbetsron på grundskolan var problematisk på grund av stora 

klasser som i vissa fall samtidigt var stökiga. En anpassning som flertalet av respondenterna 

ansåg hade gynnat dem var extra undervisningspass eller stödlektioner. Positiva aspekter 

av dessa stödlektioner var att det var färre antal elever på dessa, eleverna gavs då mer tid 

med lärare och kände sig även tryggare i situationen. Elev A, som klarade av att bli godkänd 

i matematiken först under en andra prövning, menade att: 

 

Elev A: “... så då fick jag komma senare och göra den och då gjorde jag den själv 

och det kändes mindre stressigt när jag satt där själv med henne [specialläraren] 

för att... ja jag vet inte, det var så här när många är klara [eleven trummar med 

fingrarna mot bordet] sitter många så här asså dom... det blir man stressad av… 

...så när jag satt med henne [specialläraren] själv så kändes det precis som att man 

kunde slappna av och ...det kändes som det här kommer kanske gå” 

 

Detta syntes tydligt då elev D menade att många av hens klasskamrater som inte hade 

svårigheter i matematik under högstadietiden också närvarade på stödlektionerna. Detta 

gjorde att hen inte upplevde att hen fick nämnvärt mer tid och hjälp, utan att anpassningen 

blev som en ordinarie lektion. 
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4.5.2. Lärarens didaktiska förmåga 

Samtliga respondenter lyfte upp flera påverkansfaktorer som behandlade lärares didaktiska 

förmåga, såsom tydlighet och struktur, hur läraren disponerade lektionstiden och 

vägledning av elever (målbild och feedback). Elev C och F menade att de påverkats negativt 

utav av täta lärarbyten, då de upplevt att lärarna hade olika struktur på sin undervisning. 

Samtliga respondenter menade att deras inlärning av matematik var högst beroende utav 

denna struktur och den tydlighet som deras lärare gav. Elev D lyfte fram angående hens 

nya gymnasielärare att: 

 

Elev D: “Han är väldigt tydlig… och väldigt hård faktiskt… och jag tror att det är 

väldigt bra för oss… för att vi måste förstå att… att det är väldigt mycket att… ... 

väldigt många metoder… så han är väldigt tydlig… han har alltid minst tjugo 

minuters genomgång på varje lektion… på det vi ska jobba med… och han är alltid 

tydlig med vad vi ska ha jobbat med, vilka sidor vi ska ha jobbat med… till nästa 

vecka och nästa lektion och så vidare… och vi är ganska små grupper.” 

 

Liknande resonemang gavs av de andra respondenterna där lärarens roll som ledare i 

klassrummet lyftes fram. Tydligheten visade sig vara betydelsefull då matematiken, enligt 

respondenterna, var lätt att missförstå. I de fall som lärarna varken upprepade innehållet 

eller gav eleverna tydliga mål med undervisningen, minskade elevernas möjligheter att 

delta och deras förståelse för vad de skulle göra. Elev E lyfte fram följande angående hens 

tid på högstadiet: 

 

Elev E: “I och med att jag inte förstod så mycket av det vi gjorde… var det inte… 

det bästa för mig. För det var väl mer... att han gick igenom det EN gång och sedan 

skulle vi jobba. Nu är det liksom… upprepa, upprepa, upprepa… innan vi får börja 

jobba. Man går igenom det riktigt noga innan han liksom “nu ska ni jobba!”.” 

 

Elev E menade att då läraren inte hade den tydligheten som hen behövde under högstadiet, 

såsom hen fick under gymnasiet, minskades elevens chanser att följa med i undervisningen. 

Elev F resonerade på liknande sätt att: 

 

Elev F: “Och den matteläraren [på förra gymnasieskolan] var liksom typ… vi fick 

göra vad vi ville på lektionerna. Han var inte en sån som sa till oss att vi MÅSTE 

göra dessa talen, han sa typ till oss att vi kunde kolla på serier om vi ville…. … 

såhär… jag ska veta hur långt jag ska komma varje lektion. De måste sätta upp hur 

mycket som jag ska jobba för annars kommer jag back. Och samtidigt verkligen 
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hjälpa en när man behöver hjälp typ. Alltså, mer sätta sig ned och hjälpa en, inte 

bara hjälpa en lite snabbt halvt och sen springa iväg.” 

 

Precis som elev F lyfte fram så menade samtliga övriga respondenter att hur läraren 

disponerade tiden i klassrummet på eleverna var betydelsefullt. Respondenterna framhöll 

att det var en fördel att läraren självmant gick runt och undersökte och upptäckte huruvida 

deras elever hade förstått, då respondenterna menade att alla elever inte förmådde att be om 

stöd själva. Dessutom underströk respondenterna betydelsen av att läraren satte sig ned 

bredvid eleven för att eleven skulle känna att denna fått den tid som hen behövde. Två 

respondenter (Elev D och G) tog även upp att det för dem också var viktigt att läraren 

snarare vägledde än löste uppgiften åt dem. 

 

Elev D: “Ja, de sätter sig ned. Bredvid en och … det är inte så att de säger vad jag 

ska göra, utan han liksom… leder mig till svaret så att jag själv räknar ut det… för 

det blev… det var så på högstadiet att de visade exakt vad man skulle göra… men 

här är det ju mer att han frågar ”vad blir det då? Vad blir det då?”… och ”vad 

heter den vinkeln?” så att man lär sig och så vidare. Man lär sig mycket mer för 

man får göra mer själv, även fast han sitter bredvid en och hjälper en vidare liksom 

på det.” 

 

Elev G: “Men när jag frågade om hjälp så… han svarade mig, men inte på det sättet 

som jag vill... … jag fråga om ekvation och han löste ekvationen till mig… sen... 

inte förklara… inte för mig fatta hur jag ska lösa ekvationen. Han sa bara till mig... 

så... så… så… Sen hejdå.” 

 

De båda respondenterna menade att de inte ville få svaret givet till sig utan snarare att 

läraren skulle ta sig tid att ge handledning i hur de skulle gå tillväga. 

 

Samtliga respondenter menade att det var betydelsefullt för eleverna om läraren väckte 

intresse och gjorde matematiken intressant och rolig. Elev B, C och D lyfte upp att detta 

kunde uppnås genom variation i undervisningen. Dessa tre elever menade att då de själva 

inte fann matematik så roligt, var det betydelsefullt när deras lärare varierade undervisning 

med exempelvis lekar eller att läraren använde sig av instruktionsvideor på nätet. Detta då 

de ansåg att när läraren endast använde sig av genomgångar och självständigt arbete i 

boken, blev undervisningen enformig och förutsägbar, vilket dessa elever uppfattade som 

tråkigt. 
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4.5.3. Lärarens förväntningar 

För elevernas inställning till matematik syntes det att lärarens tilltro till elevens möjlighet 

att utvecklas hade påverkan på eleverna. När respondenterna tillfrågades om huruvida de 

upplevde att deras tidigare lärare ville att de skulle lyckas i matematik, svarade fyra av åtta 

elever (elev A, B, C och G) att de inte kände att lärarna ville att de skulle lyckas. Två 

respondenter (elev D och F) menade att de under sin tidigare tid i grundskolan kände tilltro 

från läraren gällande att bli godkända i matematik men inte möjlighet att få högre 

betyg/kunskaper i matematiken. Den ena eleven uttryckte det på följande sätt: 

 

Elev D: “Men det var inte så att “du klarar mer” utan det var ju… det var ju…. på 

matrissamtalet att “ja, det är här du ligger och det är det du kommer att få”. Och 

då kunde jag ju inte göra mer.” 

 

På samma sätt menade elev F att det var när hen studerade vidare på gymnasieskolan som 

hen för första gången fick intrycket att hen kunde nå ett högre betyg i matematik. Såhär 

resonerade eleven om företeelsen och menade att “... de andra lärarna har ju nog hållit 

mig på en E-nivå, typ”. 

 

Elev H svarade att hen kände en viss tilltro från sina lärare på högstadiet men däremot inte 

på mellanstadiet. Eleven menade att denna brist på tilltro var en anledning till att hen låg 

kunskapsmässigt efter då hen gick på högstadiet. Elev E menade däremot att hen hade 

upplevt att alla hens tidigare lärare hade velat se hen lyckas. 

 

Då respondenterna började studera på gymnasieskolan förändrades samtligas inställning 

till att kunna lära sig matematik och även här har lärarens tilltro spelat roll, dock på olika 

sätt. Dessa olika sätt visade sig i form av att läraren gav uppmuntran och drivkraft till 

eleven, förändrat inställning och tankemönster hos eleven, gjort matematiken rolig och 

intressant för eleven, samt påverkat eleven att få känna sig tillfredsställd av att lära sig nya 

kunskaper. 

 

Tre stycken elever (elev A, C och F) lyfte fram att de systematiskt behövde bli uppmuntrade 

och pådrivna av sina lärare för att de skulle kunna lyckas i matematik. 

 

Elev A: “Ja, på mig behöver de verkligen… alltså pusha… ordentligt... … det kan 

vara någon uppgift jag kanske känner att… “nej men här klarar jag jättebra” och 

så kommer jag till nästa och så är den jättesvår… och då har jag väldigt lätt för att 

ge upp... men jag behöver någon som pushar liksom tillbaka så här typ “Nämen du 
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fixar detta” liksom... det är inte bara en gång utan det behövs för varje lektion, för 

att jag ger upp direkt, jag känner att det här klarar inte jag…” 

 

Elev A underströk betydelsen av att detta måste ske kontinuerligt för att hen inte skulle ge 

upp. Liknande uttalanden fann vi bland annat hos elev C och F, som mycket betydelsefullt 

för att ej heller de skulle återgå till att ge upp. Fyra stycken elever (elev B, E, G och H) 

lyfte upp att deras nya lärare lyckades förändra elevens egen inställning och tankesätt till 

matematiken, och att detta var avgörande för deras kunskapsinhämtning. Ett uttalande från 

elev G löd: 

 

Elev G: “Om läraren inte vill eller om läraren inte bryr sig… så kommer jag inte 

heller bry mig” 

 

Liknande uttalanden från de övriga eleverna visade att lärarens engagemang är oerhört 

väsentligt för deras inlärning. Elev H uttryckte lärarens engagemang på följande sätt: 

 

Elev H: ”Min lärare… ...han är liksom typ... magisk... han gör det verkligen 

intressant.. Och han verkligen bryr sig om att man ska kunna lyckas. Det är det 

bästa.” 

 

4.5.4. Klasskamrater 

För samtliga respondenter hade den sociala miljön som de hade befunnit sig i haft både 

positiv och negativ påverkan. Denna påverkan hade även för varje elev förändrats över tid, 

ofta när eleverna bytt skola/skolform. Generellt hade situationen över tid blivit bättre för 

samtliga av de intervjuade. Situationen på grundskolan för respondenterna A, B, D, F, G, 

och H hade haft negativ påverkan genom stora klasser, stökiga klasser, bråk mellan lärare 

och elever, isolering samt att respondenterna hade befunnit sig i konstellationer av elever 

som gemensamt haft en negativ attityd till ämnet. Elev A och F, som tidigare ofta befann 

sig i stökiga situationer, resonerade: 

 

Elev A: “Jag tror inte att lärarna pallade med oss riktigt… ...men jag tror att de 

tre åren [högstadiet] så var det väldigt mycket att man gjorde vad kompisarna 

gjorde... och det var inte bara vad en gjorde utan det var... att gick inte alla och 

ingen går med mig så skiter jag också i det… och det var ju mycket så så var det att 

man sket ju typ i det mesta...”  
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Elev F: “Det var att lektionerna blev så tråkiga att jag gjorde annat istället… och 

den läraren… det var ingen som gillade han… så det var mycket tjafs mellan han 

och de andra eleverna i klassen, så vissa lektioner kunde försvinna helt på grund 

av att det var bråk i klassrummet.” 

 

Då eleverna A och F:s klasskamrater bidrog till en negativ inställning, påverkades de till 

att inte delta i undervisningen. Elev D och G menade att de inte befunnit sig i lika stökiga 

miljöer som elev A och F, men att de ändå influerades negativt av de kamrater som de satt 

närmast under lektionerna. Elev B och H underströk att de påverkades negativt av att de 

jämförde sig med sina klasskamrater och att de även kände sig ensamma och isolerade med 

sina svårigheter i matematik. Dessa problem förändrades till det bättre då de senare började 

i gymnasieskolan, då samtliga respondenter menade att de satt bredvid och arbetade 

tillsammans med klasskamrater som hade en positiv påverkan på dem. Elev C lyfte fram 

att: 

 

Elev C: “Det skulle jag säga för att alla… vi förstår att alla har svårt för matte. Man typ 

så här… även fast man skämtar… “haha fattar inte du heller det här?” “Nej, jag har ingen 

aning”. Så är det ändå positivt tycker jag att inte de förstår, även fast det låter konstigt.” 

 

Liknande tankar hade även elev H som tidigare i grundskolan trodde att hen var den enda 

som hade svårigheter i matematik, men som fann andra som även de hade 

matematiksvårigheter på gymnasiet. 

 

4.5.5. Vårdnadshavare och familj 

Samtliga respondenter menade att de kände stöd från familj och vårdnadshavare på olika 

sätt. Däremot har ingen av eleverna kunnat få hjälp med matematiken av vårdnadshavarna, 

förutom elev A och E som fick hjälp av andra familjemedlemmar. Stödet som 

respondenterna hade fått hade varit emotionellt stöd, exempelvis uppmuntran i form av 

firande då de till exempel hade lyckats bättre än förväntat på ett matematikprov. Elev D 

hade tankar om att hen hade svårt med matematik då “det går lite i familjen”. 

 

4.6. Relationellt perspektiv 
Svaren från respondenterna gav en bild som förklarade att de ville och behövde ha duktiga 

pedagoger. Däremot berättade respondenterna att de behövde mer från sina lärare än att de 

var duktiga didaktiker. Det som hade krävts för att eleverna skulle lyckas vända sin 
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situation i matematiken, enligt dem själva, handlade i hög grad även om tillit, förtroende, 

medkänsla och att ha lättsam miljö runt omkring sig för att eleverna skulle trivas, utvecklas 

och växa. På frågan om vad eleven tyckte var viktigt med matematikläraren, för att han 

eller hon ska vara en bra lärare, lyfte elev E att: 

 

Elev E: “Ha kontakt med eleverna. Ha en konversation med dem. Verkligen SE… 

om eleverna har svårt med något, verkligen se vad eleverna har svårt för och 

försöka… typ… riva ned den muren.” 

 

4.6.1. Genuin vilja att lära ut 

Vidare underströk respondenterna betydelsen av att de kände av en genuin vilja från läraren 

att vilja lära ut och vara engagerad i elevens lärande, vilket även samtliga av de övriga 

respondenter uttryckte. Elev A uttryckte bland annat följande om den speciallärare som hen 

fick under sin gymnasietid. 

 

Elev A: “Vad som fick mig att lyckas, var ju alltså [namn] hjälp, alltså hon… alltså 

jag vet inte hur mycket [namn], det var liksom [namn] kämpade... [namn] gav 

liksom inte upp… [namn] gav sån pass energi… … för att [namn] sa att hon ger ju 

inte upp förrän jag slutar här.” 

 

Elev B och H resonerade om denna vilja att lära ut på följande vis: 

 

Elev B: “Han vill elevernas bästa och han har verkligen… efter lektionerna har han 

ju pratat med mig och bara… “Hur kändes det nu under den här lektionen?” och 

“Känns det som att du kan detta?” och… så att han verkligen fokuserar och vill 

liksom elevernas bästa.” 

 

Elev H: “Jo att just det... läraren... VILL... Att man ska lyckas att den verkligen... 

att det... det finns säkert många som vill att man ska lyckas men att... att man är 

verkligen är engagerad... Och kanske bryr sig om en på lite mer personligt bra 

plan”. 

 

Respondenterna uttryckte här att de hade ett behov av att känna att läraren hade ett genuint 

intresse av elevens bästa, både kunskapsutvecklande och på ett personligt plan. Elev D lyfte 

fram betydelsen av positiva möten med läraren och även att: 
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Elev D: “... så peppa han mig och sa ”du behöver inte lägga så mycket tid som du 

gör…”, för jag är ganska hård mot mig själv… jag strävar alltid mot det bästa och 

han sa att jag måste liksom slappna av, för det får man göra… matte är inte det 

viktigaste utan hälsan. Så han är väldigt stöttande, och det tycker jag också är 

väldigt viktigt… och visa medkänsla… för när man är mattelärare så kan man det 

mesta liksom… men vi kan ju inte det… och då måste matteläraren ha mycket 

förståelse att det tar den tid det tar att lära sig.” 

 

Elev D menade att positiva möten med läraren även innefattade medkänsla och förståelse 

för den situation de befann sig i. Övriga respondenter uttryckte liknande resonemang där 

de menade att de ville att läraren inte bara skulle vara positiv när de bad om hjälp, utan 

även att läraren skulle kunna se när de behövde hjälp utan att de räckte upp handen. Elev 

A, B, C och D lyfte fram sina erfarenheter där deras lärare till och med hade identifierat det 

kroppsspråk eleverna visade upp när någonting var svårt för dem, där elev C menade att 

hens lärare såg på hens blick när hen behövde hjälp. Eleverna lyfte fram att lärarnas 

lyhördhet hjälpte dem då de ansåg att det tog emot att alltid behöva räcka upp handen då 

de inte förstod och att detta gav dem en känsla av lärarens engagemang och omtänksamhet. 

Elev H menade att när hen inte förstod matematiken började hens mellanstadielärare 

bemöta hen med att bli arg och att skälla, vilket skapade en rädsla och stress hos eleven 

inför matematiken. Respondenterna A och C lyfte upp att tidigare lärare kunde sucka när 

de bad om hjälp, vilket påverkade elevens syn och relation med läraren samt deras 

benägenhet att be om stöd.  

Elev F och C upplevde även att de hade en mindre vilja att ställa frågor och be om hjälp i 

grundskolan då läraren ifrågasatte huruvida de hade lyssnat eller inte. Elev C gav följande 

exempel om hur hen tänkte att hens före detta lärare uppfattade hen. 

 

Elev C: “Alltså lite tjatig, för jag kunde fråga samma fråga utan att få svar. Så jag 

tror det var lite så här “åh kan du inte bruka allvar och bara lyssna på vad jag 

säger?”. Men ändå jag hängde ju med och lyssnade, jag var ju inte så snackig och 

så. Det var ju inte att jag var dålig på matte för att jag inte vill vara bra på matte, 

utan jag har ju alltid försökt.” 

 

Att läraren satte sig ned bredvid eleven när denne behövde hjälp lyftes fram av 

respondenterna B, D, E och F som ett positivt uttryck för lärarens engagemang. Elev B 

menade att: 
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Elev B: “… det är just det att han verkligen sitter ner och vill hjälpa mig och inte 

bara “men gör så här”, så går han vidare till nästa utan han verkligen ser att jag 

gör precis som han sa och förstår det han säger till mig.” 

 

4.6.2. Favorisering 

Två respondenter, D och E, lyfte fram att något som kunde underminera relationen mellan 

lärare och elev var då en elev upplevde att läraren favoriserade andra elever, särskilt när de 

eleverna var högre presterande inom matematiken än de själva. Elev D uttryckte sig på 

detta sätt: 

 

Elev D: ”Det var väldigt mycket att hon satt med… med dom personerna som inte 

behövde det. För att de att de tyckte matte var roligt. Och det blev ju så att vi inte 

tyckte matte var så roligt, för vi fick inte den hjälp som vi behövde…” 

 

Vid frågan om vilka andra faktorer som utmärkte en bra eller en dålig relation med läraren, 

svarade elev E följande: 

 

Elev E: “Om… hur ska man förklara… en dålig relation är väl mer… att liksom… 

man känner inte att… läraren vill bara att man ska jobba. Bara jobba, gör inget 

annat, prata inte med mig. Ni kan fråga mig om mattesaker, men inget annat. 

Medans en annan lärare de kan skoja till det… de… har skoj… även om man har 

fokus på matten så kan man skoja till det.” 

 

4.6.3. Humor och lättsam stämning 

Att lärare och elever kunde skoja med varandra menade respondenterna B, C, D, E och F 

gynnade både inlärning och relationsskapande. Elev B lyfte bland annat att “så han kan 

liksom skoja och lite sånt och det gör att det blir mycket roligare” och elev C uttryckte att 

en skämtsam ton från läraren kunde avdramatisera situationer och svårigheter som annars 

potentiellt kunde skapa problem, såsom då elever hade kunskapsluckor sedan högstadiet 

eller vid prov.  

4.6.4. Förtroende 

Samtliga respondenter menade att deras relationer med sin nuvarande matematiklärare hade 

gett dem modet att inte bara kunna berätta om sina svårigheter utan även om sina känslor 
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inför matematik. Då eleverna B och G:s tidigare inställning var starkt influerad av skräck 

och rädsla, påverkade detta deras inlärningsförmåga negativt. Men med hjälp av läraren 

kunde de bearbeta och minska dessa känslor, vilket ledde till att de kunde övervinna sina 

svårigheter. Elev B menade att: 

 

Elev B: “... då misslyckades jag oftast. Men nu går jag in med en helt annan 

inställning att nu har det ändå gått så pass bra och då känner jag mig lite tryggare 

i mig själv, och det gör oftast att proven går mycket bättre än de gjorde innan. Så 

ofta att gå in med rätt inställning har gjort att jag lyckats bättre... … jag hade ju en 

annan mattelärare i ettan och det har ändrat helt och hållet nu när jag har en annan 

mattelärare: jag förstår mycket bättre, jag vågar räcka upp handen mer o.s.v. Det 

har väldigt stor betydelse vilken mattelärare man har.” 

 

Respondent G menade att när hen började IM-linjen på gymnasiet så kände hen redan i 

början tryggheten att diskutera sin rädsla med sin nya lärare. Detta ledde till att eleven 

kände behovet att prata med sin lärare under nästan varje lektion under det första halvåret. 

Då eleven började tvivla på sig själv svarade läraren “Och då sa han till mig ”Säg inte så. 

Du är jättebra. Du är aktiv i klassen. Du kan.””. Detta gjorde att elevens rädsla avtog. Och 

eleven var inte i lika stort behov att diskutera detta med sin lärare längre. Vidare menade 

eleven att: 

 

Elev G: “Eleverna måste känna sig trygg, när man snackar med läraren. Trygg 

och… liksom… vad ska jag säga... att läraren vill att jag ska lyckas.” 

 

Förtroendet för läraren och att denna vill det bästa för elever lyftes upp av flera 

respondenter. Elev C och E lyfte fram betydelsen av att läraren var förstående, accepterande 

och icke dömande inför deras matematiksvårigheter. Elev C menade att då hen kände 

läraren, ökade förtroendet för denne. 

 

Elev C: “Så att man känner läraren... inte personligt, men lite mer så att man har 

tillit och kan typ fråga utan att vara helt dum” 

 

Respondenterna A och H lyfte även upp vikten av att läraren anpassade sig efter elevens 

svårigheter, både emotionellt som didaktiskt, särskilt efter att de hade berättat om sina 

svårigheter. 
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4.7. Respondenternas yttre motivation i ett teoretiskt 

perspektiv 
 

Respondenterna beskrev i sina uttalanden i delkapitel 4.5 och 4.6 vilken sorts lärmiljö de 

hade befunnit sig i under tidigare skolgång samt i vilken lärmiljö som de befann sig nu. 

Vissa av respondenterna upplevde att de tidigare befunnit sig i en stökig lärmiljö, där de 

inte fick den arbetsro som de behövde. Däribland respondent A som menade att hen inte 

kunnat fokusera under lektionstid, vilket kan förklaras av att störningar i den fysiska miljön 

bland annat kan påverka arbetsminne och fokus (SPSM, 2016). När respondenterna senare 

kom till gymnasiet upplevde samtliga arbetsmiljön som god, särskilt de elever som gick på 

extrastöd eller i mindre grupp.  

 

Flera respondenter upplevde att då de nu befann sig i en lugn klassrumsmiljö, upplevde de 

även miljön som tryggare. Samtidigt yttrade respondenterna att de upplevde den sociala 

miljön som god, särskilt i de mindre grupperna där de exempelvis upplevde det tryggare att 

be om hjälp och att de blev sedda. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2015) 

samt Ahlberg (2013) lyfter fram betydelsen av att goda sociala lärmiljöer har en avgörande 

roll för att eleven ska känna självkänsla och för att kunna öka deras motivation. Detta menar 

Ahlberg (2013) är särskilt viktigt för elever med tidigare problematisk skolbakgrund, vilket 

respondenterna vittnade om att de haft i och med den oro och ångest matematik skapat för 

dem. Flera respondenter har även lyft upp vikten av klasskamraternas inställning till ämnet 

för deras eget lärande, vilket kan tolkas som att goda sociala lärmiljöer och samspel har en 

påverkan på kunskapsinhämtningen hos dem (SPSM, 2016). 

 

Respondenterna lyfte upp lärarens pedagogiska roll i klassrummet där tydlighet, struktur 

och förmåga att vägleda eleverna i deras kunskapsinhämtning var avgörande för deras 

lärande. Detta kan tolkas och likställas med den didaktiska lärmiljön som SPSM (2016) 

lyfter fram, där eleven behöver befinna sig i en god didaktiskt lärmiljö för att nå 

skolframgång. Respondenterna lyfte även upp behovet av adekvat återkoppling som 

förmedlas på ett sådant sätt att den kunde tas emot och förstås av eleven. Återkoppling 

behöver enligt Black och Wiliam (1998) vara effektiv, vilket särskilt två respondenter (D 

och G) uttryckte när de beskrev att de ville att läraren skulle ge vägledning i hur man löste 

uppgifter i matematik, istället för att endast ge dem svaret. 

 

Respondenterna uttryckte i sina utsagor viktiga egenskaper som de menade karaktäriserar 

en bra lärare, där samtliga egenskaper överensstämmer med vad som karaktäriserar en god 

lärare-elevrelation enligt Ljungblad (2018) och Hattie & Yates (2014). Respondenterna 

lyfte fram att deras lärare-elevrelationer bland annat behövde bygga på tillit, förtroende och 
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förståelse för att de skulle kunna övervinna de svårigheter de hade inom matematik, vilket 

bland annat hade kunnat ske genom att de numera upplevde en genuin vilja från lärarens 

sida att lära ut. Respondenterna har även lyft upp att då de kände att de kunde prata om sina 

svårigheter med sin lärare, kände de ett förtroende mellan sig och läraren, vilket lyfts upp 

som betydelsefullt av Ljungblad (2018). Vidare menade respondenterna att först då de 

upplevde att de blev sedda av läraren hade deras oro, ängslan och eventuell ångest minskat, 

vilket hade stärkt den trygghet respondenterna behövde. Då respondenterna även uppgav 

att de uppskattade en skämtsam ton hos lärare och dessutom uppfattade att läraren brydde 

sig om dem, kan detta tolkas som att detta var egenskaper hos läraren som ingav det 

förtroende och värme som Ljungblad (2018) lyfter fram. 

 

5. Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser vi drar utifrån den forskningsfråga som ställdes i 

problemformuleringen och de resultat som vi kunde se utifrån respondenternas svar.  

 

Studiens frågeställning löd som följer: Vilka faktorer kan påverka kunskapsutvecklingen 

och motivationen i matematik hos elever i matematiksvårigheter? 

 

De faktorer som vi fann påverkade kunskapsutvecklingen och motivationen hos elever i 

matematiksvårigheter kunde delas in i yttre respektive inre faktorer, där de yttre faktorerna 

hade en påverkan på respondenternas inre motivation. De yttre faktorerna kunde vidare 

delas in i tillgängliga lärmiljöer, samt det relationsbyggande perspektivet. En tillgänglig 

miljö innebar för respondenterna att de behövde befinna sig i en lugn och accepterande 

fysisk och social lärmiljö, där eleverna fick den arbetsro och det sociala stöd de behöver 

för att deras självkänsla skulle kunna stärkas i matematik. Ytterligare faktorer som påverkar 

kunskapsutvecklingen och motivationen rörde den didaktiska lärmiljön. Detta innefattar att 

läraren måste kunna tillhandahålla tydliga mål, struktur och återkoppling som 

respondenterna behövde för att utvecklas, där utvecklingen tar sin utgångspunkt där eleven 

befann sig i nuläget. 

 

Respondenterna i denna studie behövde dessutom lärare som hade förmågan att bygga 

positiva lärare-elevrelationer. Detta innefattade att respondenterna behövde känna att 

läraren hade en genuin vilja att lära ut och att respondenterna kände sig trygga, sedda och 

bekräftade som individer av läraren. Detta då deras tidigare erfarenheter och skolgång hade 

brustit och de hade hamnat i kunskapsmässiga samt emotionella matematiksvårigheter, 

vilket också hade sänkt deras motivation att studera ämnet. 

 



 

45 

 

De inre faktorer som syntes påverka kunskapsutvecklingen och motivationen hos 

respondenterna handlade om vilket mindset, det vill säga vilken syn respondenterna hade 

på sin kunskapsutveckling och huruvida den är statisk eller dynamisk. När eleverna 

uppfattade att de hade förmågan att lära sig matematik ledde detta till mer dynamiskt 

mindset där de var mer känslomässigt öppna för att engagera sig i matematiken. Detta 

framkom tydligt då respondenterna kände lärarens engagemang och förväntningar på att de 

kunde lyckas i matematiken. Vidare påverkades även deras kunskapsutveckling utav de 

förväntningar och mål som respondenterna hade på sig själva. 

  

Till sist såg vi att en målsträvan hos eleven, såsom betyg för framtida utbildningar och 

yrken, hade en positiv inverkan på deras motivation. 

 

6. Diskussion 
I följande diskussion försöker vi lyfta fram kärnan av vad våra åtta respondenter lyfte fram, 

varav vi delade in diskussionen i dessa kategorier: Inre och yttre motivation, Faktorer för 

lust att lära, Oro, rädsla och ångest för matematik, Klassrummets relationer, Praktisk 

betydelse och konsekvenser samt metoddiskussion och fortsatt forskning. 

 

6.1. Inre och yttre motivation 
En påverkan som blev tydlig hos samtliga respondenter var att de behövde yttre stimuli för 

att känna att de kunde tackla sina problem gentemot matematiken och förändra sin inre vilja 

att lyckas. Ett exempel är respondent E vars lärare (ordinarie lärare och specialpedagogen) 

var de som förändrade respondentens inre motivation och till och med viljan att närvara på 

extra stödlektioner innan det ordinarie schemat hade börjat. Ryan och Deci (2000) 

problematiserar begreppen inre och yttre motivation med att argumentera för att de inte kan 

hållas åtskilda. Detta då deras argumentation bygger på att trots att inre motivation ses som 

en form av fri vilja, så påverkas denna fortfarande utav yttre faktorer. Prewett et al. (2018) 

anser att elever som känner värme och trygghet i klassrummet och har en bra relation med 

sin matematiklärare tenderar att ha mer positiva känslor inför matematik än de elever som 

inte upplever att de har en bra relation med sin matematiklärare.  

 

Samtliga respondenter uttryckte att de numera hade målet att prestera så bra som möjligt, 

men vi såg även att ett par av våra respondenter numera även hade målet att öka sin egen 

kompetens och förståelse inom matematik. Exempelvis menade en elev att när hen kom 

över sin känsla av att vara ensam med att befinna sig i svårigheter inom matematiken, fann 

hen även matematiken mer intressant. Hen menade att då matematiken blev intressantare, 
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så fokuserade hen mindre på enbart provresultat och att fokus istället skiftade det till att 

eleven ville utvecklas inom matematiken. Covington (2000) framhåller att för att en elev 

ska bli motiverad behöver eleven ett mål att sträva mot. Detta mål förändrar därmed elevens 

handlingar i mening, riktning och syfte beroende på vilket mål eleven har. Vidare delar 

Covington (2000) upp dessa mål i två kategorier, mål för prestation och mål för lärande, vi 

såg tendenser till de båda kategorierna hos våra respondenter. Samtliga respondenter visade 

även en ökad vilja att anstränga sig, vilket enligt Dweck (2015) tyder på att deras mindset 

är mera dynamiskt än tidigare. Ansträngning sågs numera inte enbart som något negativt 

hos våra respondenter, utan som ett medel för att de ska lyckas i matematik. 

Då samtliga respondenter förmedlade att de nu i gymnasiet hade ett bättre självförtroende, 

större uthållighet och en ny inställning till arbetet än tidigare, tyder även detta på att de 

hade utvecklat en motivation med målet att lära sig (Covington, 2000). Enligt 

respondenterna hade de tidigare inte lagt ned samma mängd ansträngning, utan istället i 

högre grad försökt undvika ämnet. Detta kan förklaras med hjälp av Covingtons (2000) 

teori om performance/avoidance och Dwecks (2015) tankar om statiskt mindset, då 

respondenterna istället skapade bortförklaringar genom att tänka att de inte ville eller kunde 

anstränga sig, exempelvis genom att inte studera inför prov.  

 

6.2. Faktorer för lust att lära 
Skolverket (2003) undersökte i sin kvalitetsgranskning vad som får elever att få lusten att 

lära sig matematik och fann flera faktorer som kan jämföras med de påverkansfaktor som 

Plenty och Heubeck (2013) lyfte upp, samt resultaten som också framkom i denna studie. 

Skolverket (2003) lyfter att lust att lära bland annat skapas av en inre drivkraft där man 

känner tillit till sin egen förmåga, vilket respondenterna i denna studie har lyckats uppnå 

med hjälp av sina nya lärare. Att deras lärare bidrog med drivkraft lyftes av våra 

respondenter upp som avgörande för att de skulle kunna bygga upp en självkänsla och egen 

motivation att studera ämnet. Skolverket (2003) lyfter fram att denna självkänsla bidrar till 

hur elever möter nya utmaningar, har respondenterna i denna studie även vågat möta 

utmaningar, både emotionella och inlärningsrelaterade i gymnasiet. Samtidigt så har 

respondenternas uthållighet ökat, då de med hjälp av lärarens stöd fått större självförtroende 

att utmana sig själva, anta utmaningar och förändra sin inställning till matematik. Både 

Skolverket (2003) och Plenty och Heubeck (2013) framhåller att den kapacitet eleven 

upplever sig ha, har stor betydelse för den uthållighet den behöver för att inte ge upp. Andra 

faktorer som Plenty och Heubeck (2013) menar påverkar motivation och lusten att lära 

handlar om självförtroende, värdering av kunskaper och tron på att ansträngning leder till 

framgång, vilket samtliga respondenter i denna studie vittnar om. Samtidigt lyfter Plenty 

och Heubeck (2013) även upp faktorer såsom planering och hantering av uppgifter, vilket 

respondenterna fick hjälp med av sina lärare.  
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Samtliga respondenter påpekade att en faktor som de upplevde som essentiell var att deras 

lärare var tydliga och hade en tydlig struktur i sin undervisning. En annan viktig faktor var 

att om läraren sedan vägledde dem i sitt lärande, exempelvis såsom respondent E lyfte upp 

att läraren även kunde behöva sätta lektionsmål, både kortsiktiga och långsiktiga mål med 

undervisningen, eftersom de då hade de större förutsättningar för att lyckas. Skolverket 

(2003) lyfter i sin kvalitetsrapport upp att för att elever ska kunna få en uppfattning om sin 

kunskapsutveckling och känna högre självtillit kan det behövas att de får tydliga mål av sin 

matematiklärare i undervisningen. 

 

Skolverket (2003) lyfter i sin studie fram att elever tenderar att uppskatta variation i 

undervisningen, vilket även våra respondenter menade. Detta för att underlätta inlärning 

för elever med olika förutsättningar, samt för att undvika enformighet vilket kan upplevas 

som monotont och oinspirerande. 

 

6.3. Oro, rädsla och ångest inför matematik 
Ända sedan forskningsfältet matematikängslan startade sedan mitten av 1900-talet har 

forskare kunnat påvisa att matematikängslan är ett fenomen som många människor lider av 

och som kan ha stora konsekvenser för både inlärning och framtida liv (Ashcraft, 2002; 

Maloney et al., 2013). Denna oro och ängslan kan, enligt Maloney et al. (2013) och Ashcraft 

(2002), få konsekvensen att individer undviker matematik i tillexempel vissa vardagliga 

situationer och yrkesval som innehåller matematik. Då individer inte utsätter sig för 

matematik kvarstår dessutom denna ängslan. Samtliga respondenter i denna studie har haft 

någon form av matematikängslan, vilket har haft omfattande påverkan på deras 

självförtroende i ämnet detta har i sin tur har haft stor negativ inverkan på deras 

matematikkunskaper och förmåga att lösa matematiska uppgifter samt använda sig av 

matematik i olika situationer. Ett tydligt fall där rädsla var skälet till problematiken i 

matematik var hos respondent G, som yttrade att hen egentligen inte hade 

matematiksvårigheter utan att det var rädslan som tog överhand och fick hen att tvivla på 

sig själv till en sådan grad att hen inte kunde lösa uppgifterna. Plenty och Heubeck (2013) 

lyfter i sin modell med faktorer som påverkar motivationen upp fem punkter som rör ämnet; 

oro/ångest, undvikande av misslyckande, kontroll av sin egen osäkerhet, skapande av egna 

hinder och oengagemang. Dessa fem punkter kan enligt Ashcraft (2002) leda till att 

arbetsminnet hos eleven påverkas och begränsas då personen samtidigt som hen ska arbeta 

med matematik oroar sig över sin förmåga. Detta har i sin tur gett upphov till tankar att de 

varken ville, kunde eller orkade försöka lösa uppgifter hos flera av våra respondenter och 

att de sedan gett upp. Dessa tankar kan enligt Ashcraft (2002) leda till att elever upplever 

sig själva som ointelligenta och gör att de tar avstånd och blir oengagerade, trots att 

korrelationen mellan ångest för matematik och intelligens är relativt lågt jämfört med 
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korrelationen mellan ångest för matematik och faktisk matematisk förmåga (Ashcraft, 

2002). 

 

I fältstudien utförd av Maloney et al. (2015) kunde de se att matematikängslan hos en elevs 

vårdnadshavare kunde ha negativ påverkan på eleven och att matematikängslan därför kan 

överföras från generation till generation. Sju av de åtta respondenterna (ej respondent G) i 

vår studie kunde inte få hjälp av sina vårdnadshavare och i flera fall vittnar respondenterna 

om att vårdnadshavarna själva hade svårigheter och en negativ inställning till matematik. 

Att dra någon slutsats angående detta kunde däremot ej göras i denna studie. 

 

6.4. Klassrummets relationer 
Genom det relationella perspektivet ges lärare en insikt om hur betydelsefull relationen 

mellan lärare och elev är, både för elevernas kunskapsinlärning och välmående. Ljungblad 

(2018) och Hattie och Yates (2014) lyfter fram att trots att en lärare möjligen är omedveten 

om relationsskapande, så finns fortfarande relationen där. Om läraren däremot är medveten 

om samt aktivt bygger och bibehåller goda relationer med sina elever, kommer detta att få 

varaktiga och positiva effekter. Sådana positiva effekter har även McGrath och Van Bergen 

(2015) studerat och sett att de elever som haft positiva lärare-elevrelationer löper lägre risk 

att hamna i sociala problem i vuxen ålder. Då Graziano et al. (2006) studerade förskolebarn 

drog de slutsatsen att goda lärare-elevrelationer även kan ha positiva effekter på barnens 

känsloreglering, vilket de menar stödjer eleven i att behålla sitt lugn för att kunna utföra 

adaptiva funktioner och att det kan stödja elevens anpassning till skolan. Detta stöttar även 

barns eventuella känslomässiga negativa beteende mot sin omgivning och stödjer 

arbetsminne och uppmärksamhet då de utför sina uppgifter. Ett tydligt exempel sågs hos 

respondent F då hen svarade att hen tidigare blev sur på sin lärare och omgivning då hen 

fick frågan om hur hen kände att hen var i en positiv lärare-elevrelation eller ej.  

 

I Anderssons (2013) studie lyfte eleverna på individuella programmet fram betydelsen av 

positiva lärare-elevrelationer. Detta tog sig i uttryck i att eleverna önskade att lärarna tar 

sig an och tar sig tid med varje elev, har en god uppfattning om var de befinner sig 

kunskapsmässigt, ser när eleverna behöver hjälp utan att de räcker upp handen, att läraren 

kan prata och skämta med eleverna och att läraren inte ger upp hoppet om sina elever. 

Samtliga av dessa läraregenskaper diskuterades och efterfrågades även av respondenterna 

i denna studie. Skolverket (2003) lyfter även upp att läraren är en av de viktigaste faktorerna 

för elevens framgång och motivation i matematiken. 
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6.5. Praktisk betydelse och konsekvenser 
I inledningen diskuterades Skollagen (SFS 2010:800) och de krav som berör samtlig 

personal inom skolväsendet när det kommer till utveckling och välmående för barnen och 

eleverna. Skolan skall präglas av omsorg för samtliga individer (Skolverket, 2011a; 

Skolverket, 2011b), samt att samtliga barn och elever skall stimuleras så långt som möjligt 

för sitt lärande och för sin personliga utveckling. Det är i denna kontext som vi har sett 

betydelsen av goda lärare-elevrelationer, samt lyft upp den komplexitet som rör elevers 

motivation och utvecklingsmöjligheter, särskilt i ämnet matematik. Denna motivation har 

inte bara didaktiska frågor att besvara utan vi ser även att det kan finnas en ytterligare 

dimension runt läraryrket som behöver undersökas, nämligen de relationer som byggs upp 

och behöver underhållas mellan lärare och elev. Det vi har undersökt och kommit fram till 

är att när våra respondenter befunnit sig i bristande lärare-elevrelationer har detta fått 

negativa konsekvenser, både emotionella och kunskapsmässiga för eleverna. När 

respondenterna istället upplevde positiva relationer med sina lärare förändrades hela synen 

på ämnet matematik. 

 

Förutom att speciallärare med inriktning mot matematik skall “ha en fördjupad kunskap 

om elevers matematikutveckling” (SFS 1993:100), är även speciallärarens uppdrag att 

bland annat: 

 

“Visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka 

i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer.”  

    (SFS 1993:100) 

 

“visa... …förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer.” 

    (SFS 1993:100) 

 

“visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller 

eleven får sin undervisning” 

    (SFS 1993:100) 

 

Utöver detta skall specialläraren även ha ett förhållningssätt där denna visar självkännedom 

och empatisk förmåga. Vi menar att eftersom specialläraren skall ha fördjupade kunskaper 
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inom matematikutveckling, samt kunskaper inom förebyggande arbete och utveckling av 

lärmiljöer, så bör även specialläraren ha en förståelse för vilken roll relationers betydelse 

har för eleven då de går hand i hand, vilket även Ljungblad (2018) förordar. 

 

6.6. Metoddiskussion 

Vi har i denna studie kartlägga åtta gymnasieelevers erfarenheter angående 

matematiksvårigheter och dessutom jämfört deras situation under grundskoletiden med 

deras tid då de studerat på gymnasieskolan. Totalt intervjuades sju stycken flickor och en 

pojke, under intervjuer som tog ungefär 20 - 35 minuter vardera. Innan vi utförde dessa 

intervjuer utförde vi även en testintervju för att avgöra huruvida vår intervjuguide tog upp 

ämnen som är relevanta för vårt syfte. Vårt urval bestod av elever som utvecklats från att 

ha haft mycket låga kunskaper i matematik till att nu vara framgångsrika inom ämnet. 

Denna beskrivning av elever skickades ut till rektorerna för 17 olika gymnasieskolor, vilka 

sedan kontaktade berörda matematiklärare och speciallärare som sedan mailade oss 

beskrivningar av nio eventuella respondenter, varav åtta stycken passade vår 

urvalsbeskrivning. 

 

Då vi använde oss av en semistrukturerad intervjumetod fick vi rika berättelser från 

respondenterna som utvecklades något olika beroende på respondenternas svar. Dessa 

berättelser är däremot sedda endast utifrån deras perspektiv, vilket inte ger en objektiv bild 

utav olika företeelser utan endast ger oss elevens egen personliga upplevelse och känsla. I 

denna studie var vi dock intresserade av just respondenternas egna uttalanden. Då deras 

svar har behandlats med största konfidentialitet ser vi ingen anledning till att de skulle ha 

gett icke trovärdiga svar. Varken respondenternas rektorer eller lärare/speciallärare har 

varit inblandade i studien, förutom vid urvalet där de fick beskriva respondenterna. Vid 

intervjuerna upplevde vi att samtliga respondenter var väldigt tillmötesgående och 

öppenhjärtiga. De menade att de kände sig speciella efter att ha valts ut av sina lärare, vilket 

samtidigt kan ha påverkat deras svar. 

 

Då vi endast intervjuade respondenterna en gång under deras gymnasietid är det svårt att 

få en korrekt bild av hur deras grad av mognad varit under deras grundskoletid jämfört med 

då vi intervjuade dem. Trots att vi har använt oss av en kvalitativ metod som har gett oss 

detaljrika berättelser, kan vi endast ge en bild av dessa åtta respondenter. Vi kan inte ge 

någon form av generaliserbar bild av vilka faktorer som påverkar elever i 

matematiksvårigheter. På grund av tidsaspekten som vi haft till förfogande för denna studie 

(februari till maj, 2019, med insamlandet av data som endast skedde under april 2019) hade 

vi inte tillräckligt med tid att utföra studien på ett mer omfattande underlag, med 

exempelvis fler respondenter (lärare och elever) eller genom klassrumsobservationer. Detta 
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hade kunnat ge oss en mer utförlig och tillförlitlig syn och svar på vår frågeställning. Våra 

resultat anser vi överensstämmer med tidigare forskning och vi hoppas att vi har bidragit 

till forskningsområdet i form av insikt och reflektion hos läsaren. 

 

Vi vill argumentera för att elever är särskilt sårbara inom matematiken, vilket även andra 

forskare håller med om (Prewett, Bergin & Huang, 2018). Med vårt kunskapsbidrag vill vi 

uppmärksamma detta och förhoppningsvis kunna ge insikter och medvetandegöra 

pedagogisk personal om relationers betydelse.  

 

Andra metoder som hade kunnat användas är klassrumsobservationer under en längre 

period, för att likt Ljungblads (2016) studie kunna studera de mellanmänskliga mötena i 

detalj. Då skulle man som forskare kunna studera hur dessa möten ser ut bland yngre 

barn/elever. Intervjuer med respondenternas gymnasie- och grundskollärare, hade kunnat 

komplettera resultatet i denna studie med mer djupgående insikter. Då vår studie bland 

annat behandlade matematikångest, hade vi även kunnat använda oss utav frågeformulär 

såsom MARS, där respondenterna fått skatta sin oro och ångest. Dessa metoder, eller en 

kombination utav dem, hade i så fall kunnat generera en mer nyanserad bild av hur lärare-

elevrelationerna såg ut, samt hur de övriga faktorer såsom tillgängliga lärmiljöer påverkar 

motivationen hos elever.  

 

6.7. Fortsatt forskning  
Fortsatt forskning rekommenderar vi är att studera hur motivation och lärare-elevrelationer 

påverkar lärandet genom längre klassrumsobservationer, samt intervjuer med lärare och 

elever för att få en djupare förståelse och få in fler perspektiv på vad som motiverar elever 

att studera matematik. Liknande forskning kan även utföras med yngre barn/elever där 

forskaren även följer barnen kontinuerligt under en längre tid, vilket även ge en större 

förståelse hur motivationen utvecklas över tid. Detta har ej kunnat observeras direkt av oss 

i denna studie, då vi utgick från respondenternas egen bild av tidigare skolgång. 

 

7. Sammanfattning 
Det som denna studie syftade till att undersöka är hur motivationen hos gymnasieelever i 

matematiksvårigheter sett ut över tid och hur den har förändrats till det bättre. Vi har inom 

arbetet studerat och återgett forskning som behandlar tillgänglig lärmiljö som lyfts fram av 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM, 2016), mål som motivation och mindset för 

lärande (Covington, 2000, Dweck et al., 2004), matematikängslan och ämnen såsom 

självförtroende (Ashcraft, 2002; Maloney & Beilock, 2012; Maloney et al. 2013) och 
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relationell pedagogik som lyfts fram av Ljungblad (2018), Aspelin (2012) och Aspelin 

(2013). I denna studie har vi delat in motivation i två olika underkategorier, inre och yttre 

motivation. Detta inledning av motivation stöds bland annat av forskare inom motivation 

såsom Ryan och Deci (2000) och Jenner (2004). 

 

Som metod utförde vi åtta stycken semistrukturerade intervjuer, där vi utgick från de sjutton 

stycken frågor i intervjuguiden (se bilaga 3), som delades in i inre och yttre 

påverkansfaktorer.  

 

Studiens urval bestod av åtta gymnasieelever vars matematiklärare menade att de haft stora 

framgångar i ämnet sedan de började i gymnasieskolan. Eleverna menade att de inte var 

tillräckligt förberedda inför gymnasiematematiken och att de befann sig i 

matematiksvårigheter. Vid intervjutillfället hade detta förändrats då de följde med i 

matematikundervisningen och även klarade kunskapsmålen. Eleverna menade även att 

deras syn på matematiken hade förändrats till mer positiv och att de även hade ett förbättrat 

självförtroende. 

 

När resultaten sammanställdes såg vi att dessa kunde kategoriseras utifrån inre och yttre 

motivation med underrubrikerna Inställning och mål som motivation och Självförtroende, 

matematikängslan och ångest, vilka vi kategoriserade som inre påverkansfaktorer. Vidare 

kunde vi även kategorisera underrubriker utifrån yttre påverkansfaktorer såsom 

Tillgängliga lärmiljöer och Relationellt perspektiv.  

 

Efter att resultaten hade analyserats syntes det tydligt att eleverna nu befann sig i en mer 

tillgänglig lärmiljö, där flera av respondenterna beskrev att de arbetade i grupper med färre 

elever och att de upplevde att de fick mer tid med sina lärare. Vidare ansåg respondenterna 

att deras nuvarande matematiklärare hade en tydligare struktur i sin undervisning än deras 

tidigare matematiklärare haft. Flera av respondenterna hade även satt upp personliga mål 

som de skulle uppnå inom matematiken. Exempel på sådana mål var bättre betyg, högre 

förståelse för matematiken och även bredare behörighet inför senare studier. Dessa 

uttalanden är i linje med innehållet i den litteratur som Covington (2000), Skolverket (2003) 

och SPSM (2016) skrivit. 

 

Respondenterna lyfte fram att deras nuvarande matematiklärare upplevdes som mer 

stöttande för deras lärande och att de även kände att lärarna var mer engagerade i att de 

skulle lyckas i matematiken. Detta gav enligt respondenterna upphov till att lärare-

elevrelationen i matematik fördjupades och var mer positiv. Samtliga respondenter menade 

att de nu hade ett större förtroende för sina lärare och att de kunde berätta om sina 
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svårigheter, sin ängslan och matematikångest för dem. Då de fick emotionellt stöd, menade 

respondenterna att de fått självförtroende och självkänsla i matematik. Dessa faktorer 

överensstämmer med de faktorer som tas upp av Ljungblad (2018) och Andersson (2013). 

Samtliga av dessa påverkansfaktorer lyftes upp av respondenterna som avgörande för att 

deras motivation och lust att lära skulle växa. 

 

De implikationer vi menar att studien gett är en större förståelse för hur motivation påverkar 

och styr elever i skolan. Samt om hur viktig lärare-elevrelationen är för att de ska lyckas, 

särskilt för de elever som har svårigheter i matematik. Vidare menar vi att det krävs av 

skolpersonal att de har kunskaper angående de olika lärmiljöer som elever befinner i under 

skoltid, vilka tas upp av SPSM (2016). Dessa miljöer inkluderar arbete med att bibehålla 

en god arbetsro, struktur och även de anpassningar elever behöver för att inte störas i sin 

kunskapsutveckling. 

 

Speciallärarens roll inom samtliga skolformer tas upp i Högskoleförordningen, som lyfter 

att man som utbildad speciallärare skall kunna kritiskt granska, analysera och bidra till att 

undanröja de hinder och svårigheter som elever kan möta i de lärmiljöer som de befinner 

sig i (SFS 1993:100). Vi menar att bristande lärare-elev- samt elev-elevrelationer kan 

utgöra hinder i den sociala lärmiljön som eleven befinner sig i. Vidare kan man läsa att 

specialläraren ska kunna visa empatisk förmåga i mötet med elever. Bruce et al. (2016) 

lyfter fram hur bristande lärare-elevrelationer kan leda till att elever inte känner att lärarna 

har tilltro till deras förmåga. Bruce et al. (2016) menar att skapandet av positiva relationer 

till läraren kan fungera som startmotor för elever så att de kan se nyttan med att närvara på 

lektionerna. Genom bekräftelse från läraren motverkas upplevd maktlöshet inför 

situationen, vilket då blir ett undanröjande av hinder i lärmiljön.  Vidare behöver 

speciallärare även ha kunskaper om hur fungerande de didaktiska, fysiska och sociala 

lärmiljöer skapas och bibehålls, vilket även återfinns i examensordningen för speciallärare 

(SFS 1993:100) och förklaras av SPSM (2016). 

 

Detta exempel visar nödvändigheten att som speciallärare uppmärksamma och förmedla 

relationens, lärmiljöns och didaktikens betydelse för elevers lärande, vilket vi ser som 

hörnstenar i vårt framtida yrke.   
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1a: Kontaktbrev till rektorer 

Hej! 

  

Vi är två blivande speciallärare i matematik som går sista terminen på Högskolan Kristianstad på 

speciallärarprogrammet. Vi ska nu under vårterminen skriva vårt examensarbete om hur goda lärar-

elevrelationer påverkar lärandet och elevernas resultat. Vi vill därför komma i kontakt med elever 

som när de började hos er hade låga kunskaper i matematik men som lyckats vända dessa och nu 

har goda kunskaper och resultat. 

  

Vi vill intervjua dessa elever för att undersöka vilka faktorer som har påverkat eleverna positivt sen 

början av gymnasietiden. Har eller har du haft någon/några elev/elever som stämmer in på 

beskrivningen som möjligen skulle vara intresserade av att bli intervjuade av oss? Deltagandet är 

självklart helt konfidentiellt och frivilligt. 

 

Kontakta oss på tobias.emanuelsson@ntig.se 

 

Mvh 

 

Tobias Emanuelsson 

Lärare Ma/Fy, NTI-Gymnasiet Helsingborg 

 

Petra D’Arcy 

Grundskollärare, Tornlyckeskolan Höganäs  

mailto:tobias.emanuelsson@ntig.se
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9.2. Bilaga 1b: Kontaktbrev till rektorer på IM-program 

Hej! 

 

Vi är två blivande speciallärare i matematik som går sista terminen på Högskolan Kristianstad på 

speciallärarprogrammet. Vi ska nu under vårterminen skriva vårt examensarbete om hur goda lärar-

elevrelationer påverkar lärandet och elevernas resultat. Vi är därför intresserade att studera hur ni 

arbetar med era elever som går på IM-programmet och att komma i kontakt med elever som när de 

började hos er hade låga kunskaper i matematik men som lyckats vända dessa till det bättre. 

 

Vi vill intervjua dessa elever för att undersöka vilka faktorer som har påverkat eleverna positivt sen 

början av gymnasietiden. Har eller har du haft någon/några elev/elever som stämmer in på 

beskrivningen som möjligen skulle vara intresserade av att bli intervjuade av oss? Deltagandet är 

självklart helt konfidentiellt och frivilligt. Vi ämnar att utföra dessa intervjuer under mars månad. 

 

Kontakta oss på tobias.emanuelsson@ntig.se 

 

Mvh 

 

Tobias Emanuelsson 

Lärare Ma/Fy, NTI-Gymnasiet Helsingborg 

 

Petra D’Arcy 

Grundskollärare, Tornlyckeskolan Höganäs 

 

  

mailto:tobias.emanuelsson@ntig.se


 

60 

 

9.3. Bilaga 2: Missivbrev och samtyckesblankett 

 

Fakulteten för lärarutbildning 

               

      

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

Missivbrev 

Vi, Petra D’Arcy och Tobias Emanuelsson är två blivande speciallärare i matematik som går sista 

terminen på Högskolan Kristianstad på speciallärarprogrammet. Inom ramen för vår utbildning 

utför vi en studie för att ta reda på vad det är som påverkar elevers matematikinlärning, utifrån 

motivation och lärar-elevrelationer och kommer ta examen i juni 2019. 

I vår studie så kommer vi utföra intervju med dig (och andra gymnasieelever) för att få din åsikt 

och dina berättelser om vilka faktorer som motiverar dig att lära dig matematik. Dessa intervjuer 

kommer vi att genomföra på din skola efter att ha fått skolans godkännande. Till intervjun har vi 

förberett frågor, men om det finns annat som du har tankar om så är vi också intresserad av dessa.  

Vi kommer att spela in ljudet av detta samtal med hjälp av mobiltelefon och vi kommer förvara 

dessa ljudfiler på så sätt att endast vi två kan ta del av dem. Du behöver därför inte oroa dig att 

någon utomstående (såsom dina lärare, föräldrar, kompisar mm.) kommer att veta vad just du har 

sagt. 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng, 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) vilket handlar om att beskydda dig som deltar i intervjun. 

Dessa principer garanterar följande: 

● Du har rätt att avbryta din medverkan när som helst, utan några negativa konsekvenser.  

 

● Du kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att avböja 

medverkan i studien. Medverkan är alltså helt och hållet frivilligt. 

 

● Du och skolan som du går på kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. I det färdiga 

arbetet kommer det inte finnas någon information som kan göra det möjligt att koppla 

dina svar till dig. 

 

● Det du säger till oss idag kommer enbart att användas för vår studie och kommer att 

förstöras när denna är examinerad. 

Om du undrar över något kan du kontakta oss via våra email-adresser nedan: 

Petra D´Arcy: Petra.Darcy@hoganas.se  

Tobias Emanuelsson: Tobias.Emanuelsson@gmail.com  

Ansvarig lärare/handledare: 

 Cecilia Segerby: cecilia.segerby@hkr.se 

 

/ Petra D´Arcy och Tobias Emanuelsson  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:Petra.Darcy@hoganas.se
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Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

 

 

. 
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9.4. Bilaga 3: Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Introduktion 

 

● Vad är det som får dig att lyckas i matematiken? 

 

Yttre 

● Vad är bra matematikundervisning och varför? 

● Hur såg matematikundervisningen ut på lågstadiet/mellanstadiet/högstadiet och hur ser ut 

nu i gymnasiet? 

● Vad tycker du är viktigt med matematikläraren för att han/hon ska vara bra? 

● Hur ska matematikläraren vara mot dig som person? (Förtroende, tillit, humor, blev du 

sedd?) 

● Hur har dina tidigare matematiklärare varit? Hur tror du att läraren upplevde dig som 

elev? 

● Kände du att dina tidigare lärare ville att du skulle nå din högsta potential? Hur känns det 

du nu på gymnasiet? 

 

● Hur blev du bemött av läraren t.ex. då du bad om hjälp? Bemötte läraren alla andra 

likadant? 

● På vilket sätt märktes det att du hade en bra/dålig relation till din lärare? 

● Hur har dina klasskamrater påverkat dig i matematiken? 

● Vad tycker dina föräldrar om matematik? Har dina föräldrar kunnat stötta/hjälpa dig med 

matten förut-nu? 

 

Inre 

● Vad tycker du om ämnet matematik nu? Vad tyckte du om matematiken i 

lågstadiet/mellanstadiet/högstadiet?  

● På vilket sätt skiljer det sig från hur du tänkte förr? (Låg-, mellan-, högstadiet) 

● Hur upplever du din förståelse för matematiken nu? Hur var det i grundskolan? 

● Kände du dig förberedd inför matematiken som du mötte i gymnasiet? (Ja/nej) Kan du 

berätta mer kring det? 

 

● Hur upplever du att matematiken påverkar dig känslomässigt? 

(Ex. glad, stressigt, ångest, ingen påverkan, e.c.t.) Hur var det i grundskolan? 

Om inte, vad var orsaken/orsakerna till att upplevelsen förändrats? 

● Vad tror du själv är anledning till varför du lyckas bättre nu? Vad är skillnaden? 

 


