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Sammanfattning/Abstract 
 

En speciallärare bör ha goda insikter i motivationens betydelse för att kunna hjälpa elever i 

matematiksvårigheter. Laborativ matematik föreslås som ett sätt att motivera elever. I min 

aktion undersöks om SUM-elevernas (elever med speciella undervisningsbehov i matematik) 

motivation i matematik påverkas av ett laborativt undervisningssätt. Enkäter och intervjuer 

används i min studie för att bedöma vilka effekter laborativ matematik har för eleverna.  De 

mäts i termerna av elevernas effekter av attribueringar och grad av inre motivation med 

utgångspunkt i Medbestämmandeteorin, Attributionsteorin och Målorienteringsteorin. En 

effekt av aktionsstudien är, att de börjar inse att de har talang. Det handlar om hur mycket de 

anstränger sig i matematik och inte bristen på förmåga. En annan effekt är att eleverna anser 

att matematiken är roligare, eftersom de får arbeta praktiskt och i mindre grupp. Man kan 

uppenbarligen påverka elever med en aktionsstudie, men det är inte säkert att den blir 

bestående. Det är viktigt att elever lyckas och inte misslyckas om och om igen, för då tappar 

de sin motivation.  

Nyckelord: Motivationsteorier, Attribution theory, Self-determination theory, Achievement 

goal theory 
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1. Inledning 
 

Mitt examensarbete behandlar motivationens betydelse för att öka intresset för ämnet 

matematik. Laborativ matematik bedömer jag att vara en intressant och framkomlig väg. Att 

kunna motivera elever, bedömer jag att vara ett av mina viktigaste uppdrag i min kommande 

yrkesroll som speciallärare. Jag har träffat många omotiverade elever, men även lärare som 

inte vet hur de ska få eleverna att förstå och gilla matematik. En yrkesverksam speciallärare 

måste vara duktig på att motivera eleverna för att kunna hjälpa fler elever att nå sina mål och 

utbilda sig till det som de drömmer om att bli. Många elever anser att matematik är tungt, 

besvärligt och onödigt. Vilka faktorer får elever att bli motiverade? Enligt Skaalvik och 

Skaalvik (2015) är motivationen det som avgör, vilken aktivitet man påbörjar och hur man 

väljer att gå vidare. 

Laborativ matematik har föreslås som ett sätt att motivera eleverna. Det innebär att se föremål 

framför sig och samtidigt räkna. Laborativt material används, enligt Rystedt och Trygg 

(2005), för att ge stöd och stimulans, vid inlärning av idéer och grundläggande matematiska 

begrepp. Eleverna ska också ges förutsättningar för att tolka vardagliga och matematiska 

händelser med hjälp av matematikens uttrycksformer och för att kunna kommunicera om 

matematiken (Skolverket, 2011). Läraren måste skapa förståelse så att eleven inte tappar sin 

motivation (Skolverket, 2003). I denna studie har jag därför undersökt hur SUM-elevernas 

motivation i matematik påverkas av ett laborativt arbetssätt. Ofta uppstår svårigheter när 

elever känner att de inte riktigt behärskar matematiska begrepp.  

Svårigheter uppstår och då behöver många elever extra hjälp av en speciallärare i matematik. I 

mitt arbete kommer elever som har svårigheter att medverka. Dessa elever benämner jag, 

SUM-elever. Det är ett uttryck som jag lånat av Lunde (2011) vilket betyder ”elever med 

speciella undervisningsbehov i matematik” (s.17). Under mina år som matematiklärare har jag 

mött många SUM-elever, och dem minns jag speciellt. De har fångat mitt intresse och jag har 

bemödat mig om att motivera dem. Det känns därför speciellt roligt och intressant att, i mitt 

examensarbete, få undersöka dessa elevers utveckling genom ett laborativt arbetssätt i 

matematik. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur SUM-elevernas motivation i matematik påverkas 

av ett laborativt arbetssätt. 

Mina frågeställningar: 

• Hur ser motivationen ut för de undersökta SUM-eleverna i matematik? 

• Vilka effekter får laborativ matematik för dessa SUM-elevers motivation? 
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3. Bakgrund 
 

Min studie har jag lagt upp i olika avsnitt. I dem belyser jag de olika områdena, som min 

forskning behandlar. Första avsnittet riktar in sig på laborativ matematik där jag vill beskriva 

vad det betyder, innebär och hur undervisningen ofta ser ut i dagens skola. Under rubriken 

matematiksvårigheter kommer en beskrivning om vad de är och några orsaker till att 

svårigheter uppstår. Mitt arbetes huvudområde är motivation och här kommer lärarens roll 

och samspelet mellan eleven och läraren att betonas. Motivationsavsnittet avslutas med de 

olika teorierna, som min studie kommer att rikta in sig på.  

 
 

3.1 Laborativ matematik 
 

Laborativ matematik handlar, enligt Rystedt och Trygg (2005), om att man använder 

laborativt material vid problemlösning för att ge stöd och stimulans och inlärning av idéer och 

grundläggande matematiska begrepp. Laborativt material kan, enligt Rystedt och Trygg 

(2010), vara fysiskt, konkret, hanteringsbart, manipulativt, undersökande och går att ta på. 

Materialet kan delas in i två olika huvudgrupper, enligt Szendrei (1996), vardagliga föremål 

och pedagogiska material. De vardagliga är föremål eller verktyg i vardagen, naturen och 

arbetslivet. De pedagogiska materialen är tillverkade speciellt för matematikundervisningen 

kommersiellt eller av elever och lärare. De pedagogiska materialen används där vardagliga 

föremål inte är tillräckliga och har tagits fram för att ge lärare en möjlighet att upptäcka 

missuppfattningar hos eleverna.  
 

Lärare berättar ofta att laborativ matematikundervisning bidrar till att deras elever får ett ökat 

intresse för matematik och att det i sin tur gynnar lärandet. Detta intresse har även föreläsarna 

och lärarna Berggren och Lindroth (2004) sett hos eleverna och förklarar det med att laborativ 

matematik ger utmaningar på elevens egen nivå. Det är aktivt för eleverna, ett stöd för elever 

med läs- och skrivsvårigheter, ett arbetssätt som är diagnostiskt, elevernas matematiska språk- 

och begreppsutveckling främjas. Laborationen väcker deras lust att lära sig för att de tycker 

att det är roligt. Det gör att ämnet blir intressant. När något är intressant och roligt blir 

eleverna mer aktiva och motiverade. Laborativ matematik gör att de kan diskutera och 

tillsammans fundera över lösningen till problemet.  

 
 

3.1.1 Läroboksberoende 
 

Matematik är det ämne som är mest beroende av läroboken, på gott och ont. Ett bra läromedel 

kan visst ge en positiv utveckling, men att ensidig använda läroboken gör lektionerna 

enformiga och eleverna blir uttråkade. Lärare anser att i tidig skolålder finns lusten att lära, 

men försvinner med åren i grundskolan (Skolverket, 2003). I de senare åren är 

matematikundervisningen mer domineras av läroboken, jämfört med de tidigare åren 

(Tengstrand, 2010). Matematikundervisningen i de senare åldrarna består ofta av att läraren 

har en genomgång, eleverna räknar i sina matematikböcker medan läraren går runt och hjälper 

eleverna (Skolverket, 2003). Läroboken får inte styra undervisningen och med ett varierat 

arbetssätt kan elevers olika behov tillfredställas (Ahlström et al, 1996). För att variera 

arbetssätten är laborativa inslag i undervisningen ett bra verktyg. Laborativa material 
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utvecklar inte lärandet för elever, om inte läraren utmanar eleverna med frågor och 

uppmuntrar till resonemang kring det laborativa arbetet (Rystedt & Trygg, 2005). Läraren ska 

se laborativ matematik som ett redskap för att kunna beskriva, men även förklara betydelsen 

av ett abstrakt begrepp. Den laborativa matematiken ska även vara en hjälp för eleven att se 

samband mellan abstrakta och konkreta föremål (Rystedt & Trygg, 2005). De måste förstå 

vad de jobbar med, känna lust, vilja lära sig och få lyckas. Undervisningen bör innehålla tid 

för samtal, reflektion, relevans och variation (Skolverket, 2003), alla dessa aspekter kan 

laborativ matematik underlätta. 

 
 

3.2 Matematiksvårigheter 
 

Lunde (2011) menar att matematiksvårigheter är ett oklart begrepp som egentligen bara säger 

att en elev inte klarar matematik som förväntat. Begreppet är ett vidare begrepp som omfattar 

elever med svaga prestationer på matematiktest. Enligt Skolverket (2011) har skolan ett 

särskilt ansvar för de elever som har svårigheter. Att skolan möter eleven i dess behov, 

anpassar organisation, miljön och arbetssätt är avgörande för elevens motivation och 

framgång. Runström Nilsson (2015) framhåller att det handlar om att tillvarata alla elevers 

olika förutsättningar och arbeta utifrån dessa. Det är därför viktigt att göra en pedagogisk 

kartläggning så att eleven får rätt hjälp (Lundberg & Sterner, 2009). 

En kartläggning av en elev delas in i två olika orsaker, problem i skolan eller hos den enskilde 

eleven (Skolverket, 2003). Eleven får olika redskap från skolan och hemmet för att ta sig till 

vuxenlivet och dessa bör komplettera varandra. Därför är det så viktigt att hem och skola 

hittar verktyg för att mötas och skapa dialog. Det är skolans ansvar att anpassa organisation, 

miljö och arbetssätt för att möta en elevs behov. Många forskare anser att det är mötet mellan 

skolans miljö och elevernas förutsättningar som skapar svårigheter för eleven (Runström 

Nilsson, 2015). 

Andra svårigheter uppstår i högstadiet, när arbetet i de olika ämnena blir svårare, de blir 

betygsatta och får mindre individuell undervisning. Samtidigt händer det mycket med kroppen 

och psyket i tonåren. Det som blir lidande är betygen. Inte för alla, men för många. De som 

har statiskt mindset råkar ofta ut för detta, medan de med dynamiskt mindset höjer sina betyg 

enligt Dweck (2015). Statiskt mindset innebär att man tror att ens egenskaper är bestående 

och inte går att ändra på. Dynamiskt mindset innebär att du tror att dina egenskaper går att 

förändra genom att anstränga dig mer. De svaga betygen för de med statiskt mindset försvagas 

med nedvärdering av sina egna förmågor eller genom att skylla på andra. Övergången till 

högstadiet känns som ett hot och eleverna vill inte att deras brister ska bli avslöjande. De 

börjar arbeta så lite som möjligt för att skydda sig själv.  

Elever kan börja skydda sig själva genom att inte arbeta och det gäller särskilt elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Om en elev inte kan läsa uppgifterna får de även problem med att förstå 

hur de ska lösa dem. De har problem med läsförmågan och det finns många faktorer som kan 

ligga bakom detta som till exempel begreppsbildning, symbolosäkerhet, omkastningar, 

sekvensering, spatial förmåga, lång- och korttidsminnet (Berggren & Lindroth, 2004). Det är 

nödvändigt att elever har ett utvecklat språk för att lära sig matematik. Språket är a och o för 

att lära sig begrepp, bli medveten om sitt kunnande och hur man lär sig. Därför måste elever 

få möjlighet att förklara hur de tänker, hur de gör för att lösa uppgiften och föra samtal i 

matematik för att utveckla sitt språk, sitt tänkande i matematik, men även sin förståelse 
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(Skolverket, 2003). Elever som har matematiksvårigheter har ofta problem med sitt minne och 

att lösa matematiska problem är en ganska omfattande process i hjärnan (Lunde, 2011). 

Många elever har lätt för att lära men glömmer från lektion till lektion. Lunde (2011) anser att 

det beror på att eleverna behöver mer tid och fokus på kärnfunktionen det vill säga det 

grundläggande. Då skulle färre få svårigheter i matematik. De elever som har läs- och 

skrivsvårigheter och får stöd genom laborativ matematik kan lösa problem utan att känna sig 

hindrade av sin läs- och skrivförmåga. Eleverna kan hålla kvar saker, som i vanliga fall skulle 

belasta deras arbetsminne. De kan strukturera problem och tydliggöra ordning på lösningar 

och de olika sekvenserna blir mer tydliga (Berggren & Lindroth, 2004). Då infinner sig lust 

och även motivation (Skolverket, 2013). 

 
 

3.3 Teoretisk utgångspunkt 
 

Min utgångspunkt för denna studie är att jag kommer att använda olika motivationsteorier för 

att analysera resultatet av denna aktionsstudie. Begreppet motivation innefattar flera olika 

teorier. Detta avsnitt behandlar motivation, lärarens roll för att öka motivationen och samspel 

mellan lärare och elever. Jag redovisar därefter vilka teorier som jag kommer att använda mig 

av, för att anlysera elevernas motivation. De olika teorierna är self-determination theory 

(medbestämmandeteorin), attribution theory (attributionsteorin) och achievement goal theory 

(målorienteringsteorin), (Skaalvik & Skaalvik, 2015). 

 
 

3.3.1 Motivation 
 

Motivation innebär en strävan mot ett mål, som är personligt, en angelägenhet som känns 

riktad mot den enskildes liv och att man ska utvecklas just nu och även i framtiden 

(Skolverket, 2003). Ansträngning, koncentration, uthållighet och val styrs av motivation. 

Motivation delas in i tre olika avsnitt: Intellektuella processer, känslor och beteende (Skaalvik 

& Skaalvik, 2015). Med intellektuella processer menas tankar, mål och förväntningar på sitt 

lärande. Känslor innefattar hur intresserad man är, vilken glädje man känner till arbetet eller 

hur rädd man är för att misslyckas. Beteende handlar om en elevs koncentration, hur 

uppmärksam man är, ansträngning, uthållighet och vilka val man gör (Skaalvik & Skaalvik, 

2015). Hattie (2009) har sett ett tydligt samband mellan elevers motivation och deras 

skolresultat.  

Är uppgifterna på rätt nivå har eleverna en chans att klara av dem. Då uppstår lust och glädje 

när de får känna att de lyckas och det ger en stark motivation, vilket man kan koppla till 

Attributionsteorin. Attributionsteorin handlar om vilka orsaker elever förklarar sitt resultat i 

skolan med, vilket har betydelse för vilka förväntningar eleven har på sin egen förmåga 

(Skaalvik & Skaalvik, 2015). Misslyckas man om och om igen i matematik tappar man lusten 

att lära och sin motivation. Man har större chans att öka sina prestationer om man tror på sig 

(Skolverket, 2003).  

Elever som misslyckas i skolan och attribuerar detta till stabila orsaker tenderar att ge upp då 

det i deras värld inte tjänar något till att försöka. Det kommer ju alltid att se ut så här, enligt 

dem. Om man istället tror på sig själv och attribuerar detta till instabil orsak som till exempel 
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anstängning. Då går det att påverka och motivationen ökar (Skaalvik & Skaalvik, 2015). I 

matematikundervisningen är det mycket abstrakt tänkande. Det är viktigt att vi hjälper 

eleverna med övergången mellan abstrakt och praktiskt tänkande i vardagen.  

Elever som inte förstår begreppen kan få stora problem längre fram. Därför är det viktigt att vi 

bygger från grunden (Olsson & Forsbäck, 2008). Den viktigaste faktorn för att elever ska få 

lust att lära är lärarens engagemang, förmågan att inspirera, motivera och med glädje lära 

eleverna ny kunskap (Winberg & Palm, 2016). Laborativ matematik väcker lust att lära sig för 

att eleverna tycker det är roligt. Det gör att ämnet är intressant. När något är intressant blir 

eleverna mer aktiva och motiverade (Berggren & Lindroth, 2004). Lika viktigt är att läraren 

tror på elevens förmåga att lära sig, har bra kunskaper i sitt ämne. Läraren ska vara lyhörd för 

om en elev har problem, kunna förklara på ett bra sätt och anknyta till verkligheten 

(Skolverket, 2003).  

 
 

3.3.2 Lärarens roll för att öka motivationen  
 

En enformig undervisning kan undvikas om läraren skapar variation i sin undervisning för att 

elevers motivation ska öka (Skolverket, 2003). Om man vill ha en varierad och inspirerande 

matematikundervisning är laborativ matematik ett alternativ. Många elever känner glädje av 

laborativ matematik. Det blir roligare och mer motiverande (Berggren & Lindroth, 2004). 

Läraren måste skapa förståelse så att eleven inte tappar sin motivation (Skolverket, 2003). 

Palm (föreläsning, 16 februari, 2016) menar att ”motivation påverkar hur mycket och på vilket 

sätt eleverna lär sig”. Enligt Hattie (2012) måste lärare se sig själva som positiva 

förändringsagenter för sina elever för lärarens övertygelse och engagemang påverkar 

elevernas prestationer till stor del. Hattie menar även att ett optimalt klassrumsklimat för 

lärande är när eleverna vågar göra misstag för att det förstår att det är en del av lärandet.  

De kan då identifiera sina misstag och tidigare föreställningar om sin förmåga kan de göra sig 

av med. Läraren är den viktigaste faktorn för lusten att lära. Engagemanget och förmågan att 

inspirera, motivera och att visa att kunskap är glädje (Skolverket, 2003). För att öka elevers 

inre motivation (se förklaring under delkapitel 3.3.5) måste lärare ge elever uppgifter som ger 

dem möjlighet att utveckla sina tankar och stilla deras egna behov. Om de väljer att inte göra 

det minskar deras inre motivation istället. Inre motivation ses som en långsiktig motivation, 

medan den yttre motivationen (se förklaring under delkapitel 3.3.5) kan förklaras som ett 

tillfälligt medel för att elever ska arbeta på lektionerna.  

Den yttre motivationen kan vara negativ för den inre motivationen på grund av att eleven inte 

bryr sig om varför den lär sig något. Moroten blir arbetet som belöning istället för att de lärt 

sig något. Det finns undantag när inre motivation stärks av den yttre motivationen, men det är 

speciella omständigheter och förutsättningar för att detta ska ske (Deci, Ryan & Koestner, 

1999).  

Det finns många farhågor med att använda belöning som drivkraft anser Gärdenfors (2010). 

Han är kritisk mot betyg eftersom det som driver eleven är yttre motivation. Han menar att 

inre motivation drivs av personliga intressen och att aktivitetens tillfredställelse drivs av 

nyfikenhet, koncentration och inre iver. Betyg och föräldrar är drivkrafter i den yttre 

motivationen. Därför är det så viktigt att eleverna och lärarna samspelar. Eftersom läraren är 

den viktigaste faktorn för lusten att lära (Skolverket, 2003). 
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3.3.3 Samspel mellan lärare och elever 
 

Lärare och elever jobbar ständigt med varandra. Läraren ställer frågor, ger beröm och kritik i 

form av feedback, svarar på frågor och ifall en elev upplever svårigheter erbjuder läraren sin 

hjälp (Skolverket, 2013). För att ett fungerande samspel mellan eleven och läraren ska ske 

måste eleven bli medveten om sitt eget lärande. Det kan inte bara vara läraren som ska ge 

eleven motivation (Skolverket, 2003). Gärdenfors (2010) anser att när eleven samspelar med 

andra uppstår glädje och eleven känner gemenskap och blir motiverad.  

Laborativ matematik kan ge glädje för att det är roligt och öka motivationen (Berggren & 

Lindroth, 2004). Skolverket (2003) anser att matematik innehåller många abstrakta begrepp 

och för att underlätta för eleven behövs praktiska och konkreta arbetsmetoder. Motivationen 

för matematik måste hållas vid liv och för att få det måste undervisningen varieras. Elevers 

motivation påverkas av vilken miljö de arbetar i, Björklid (2005) anser att det har stor 

betydelse hur den fysiska miljön ser ut för att eleverna ska utvecklas. Eleverna skapar en 

identitet i sin relation till sin skola. Motivation kan också beskrivas med olika teorier. 

 
 

3.3.4 Medbestämmandeteorin  
 

Denna teori kallas för medbestämmandeteorin (MBT) på svenska vilket jag också kommer att 

kalla den i resterande del av arbetet istället för det engelska namnet (self-determination 

theory) som jag satt i parantes. I denna teori fokuserar man på vilken sorts motivation elever 

har och inte bara om eleverna har motivation att lära sig (Deci & Ryan, 2009). Denna teori har 

jag valt på grund av att det har stor betydelse vilken motivation eleven har.  

Mitt syfte att påverka motivationen, är lättare om man har insikt i vilken motivation eleven 

har och utgår från detta när man ska försöka påverka den. De som är upphovsmän till teorin, 

Deci och Ryan (ibid), beskriver inre och yttre motivation som allmänna klasser av motivation.  

Människan har tre olika medfödda psykologiska behov. De tre behoven som eleven vill 

uppleva är känslan av att känna sig kompetent, att man har en viss kontroll över sitt liv och 

själv kan styra det samt att man tillhör en grupp. Inre motivation uppstår när något är 

intressant, tillfredsställande och roligt.  

Det bästa lärandet uppstår med inre motivation, när en aktivitet ger glädje och 

tillfredsställelse, utan någon yttre belöning. Yttre motivation uppstår när man förväntar sig att 

få en yttre eftersträvansvärd belöning efter en aktivitet (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Deci & 

Ryan (2009) skiljer mellan kontrollerad och autonom yttre motivation. Kontrollerad yttre 

motivation är till exempel när en elev arbetar för att den är rädd för att misslyckas och vill 

slippa känna skam och skuld. Eleven känner en press att lyckas i skolan och värderar sig efter 

de kriterier som skolan och föräldrar satt upp. En autonom (medbestämmande) yttre 

motivation handlar om att eleven har tagit till sig skolans värderingar och synen att det är 

viktigt att lära sig och arbetar för att skolarbetet har ett värde för eleven.  

Det är viktigt att läraren stödjer autonomi. Det innebär att läraren förklarar varför man gör det 

olika uppgifterna i matematik och varför det är viktigt för den enskilda eleven. Då får eleven 

bättre förståelse för varför man gör uppgifterna och meningen med det. Deci & Ryan (2000) 

menar att behovet av autonomi är för att eleven måste få känna att de kan påverka beslut och 

handlingar. En lärare bör stödja autonomi och ge sina elever förklaringar till de olika valen 

som görs, för det innebär att eleverna blir lyssnade på och får komma med synpunkter.  
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Det finns ofta valmöjligheter för eleverna, få direktiv, ta deras önskemål på allvar, upplevelser 

och frågor och när eleverna tar egna initiativ uppmuntras de (Skaalvik & Skaalvik, 2015). 

Denna teori kan man använda i praktiken genom att ge eleverna valmöjligheter. Eleverna ska 

känna att de lyckas med sin individuella inlärning. Eleverna ska bemötas med respekt och 

omtanke. Individuell undervisning krävs för att alla ska lyckas och det är väldigt viktigt enligt 

medbestämmande-teorin (Skaalvik & Skaalvik, 2015). 

 
 

3.3.5 Attributionsteorin  
 

Attributionsteorin (ABTT) är det svenska namnet som jag kommer att använda istället för det 

engelska namnet (Attribution theory). Den handlar om vilka orsaker elever förklarar sitt 

resultat i skolan med, vilket har betydelse för den intellektuella processen, känslor och 

beteendet. Med den intellektuella processen menas vilka förväntningar eleven har på sin egen 

förmåga och hur eleven värderar sina ämneskunskaper. Med känslor menas om de känner 

stolthet, skam, skuld eller vilken självkänsla de har. Weiner (2000) förklarar teorin med att 

elever tolkar sina resultat som bra eller dålig och detta ger en känslomässig reaktion. 

Orsakerna till reaktionerna delas in i tre olika dimensioner som plats, kontrollerbarhet och 

stabilitet. Plats kan delas in i inre och yttre, med inre menas att det har att göra med eleven 

själv och yttre beror det på något som eleven inte styr, till exempel arbetsformer. De 

kontrollerbara innebär att eleven kan själv kontrollera det. Stabilitet visar om orsaken till 

resultatet är förändringsbart eller om det är stabilt rent tidsmässigt. Elevernas beteende kan 

man förklara med hur stor anstängning de gjort, hur uthålliga de är och vilka val de gör 

(Skaalvik & Skaalvik, 2015).  

En elev kan styra orsaken till att det inte går bra mot instabila eller stabila orsaker. Om eleven 

styr orsaken att det inte går bra till en stabil orsak som till exempel att det har med begränsad 

begåvning att göra. Beror det istället på anstängning som är en instabil orsak, då går det att 

påverka och motivationen kan öka (Skaalvik & Skaalvik, 2015).  

Attributionsteorin har jag valt på grund av att många elever inte tror på sig själva och inte tror 

att de kan klara matematikstudier. De är därför svåra att påverka, men med denna teori får 

man veta vad eleverna anser och kan sedan försöka påverka dem mot instabila orsaker istället 

för stabila orsaker. Denna teori kan man också använda i praktiken genom att styra elever mot 

strategi och ansträngning. Man sätter upp individuella mål för eleven och visar och bedömer 

deras individuella framsteg (Skaalvik & Skaalvik, 2015). 

 
 

3.3.6 Målorienteringsteorin  
 

Achievment goal theory heter på svenska målorienteringsteorin (MOT). Denna teori valde jag 

för att det är så viktigt för elever har ett mål med vad de gör i skolan. Utifrån målet kan man 

påverka deras motivation. Denna teori delas in i två olika områden utifrån vilka drivkrafter 

som ligger bakom elevens val att arbeta eller inte. De olika områdena är uppgiftsorienterad 

och ego-orienterad elev. Eleverna som är uppgiftsorienterade (även lärandeorienterande) är 

intresserade av skolarbete, de anstränger sig mer, förmågan blir bättre, resultatet och 
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prestationen kopplas ihop, tålamodsrika, utmaningssökande och man lär sig genom att göra 

fel.  

De ego-orienterade eleverna (även prestationsorienterande) jämför sig socialt, kopplar ihop 

sin förmåga med sina prestationer och när problemen uppstår ger de upp för de tycker att fel 

och misstag är skrämmande.  Då de vet att de klarar uppgifterna så anstränger de sig (Skaalvik 

& Skaalvik, 2015). Enligt Elliot och Murayama (2008) kan elevernas målegenskaper 

beskrivas av två dimensioner. Den första handlar om definitionen av kompetens hos individen 

och utvärdering av den. Den kan delas in i två olika kategorier lärandemål (mastery goals) och 

prestationsmål (performance goals).  

Lärandemål fokuserar på kompetensutveckling, det vill säga att man lär sig och målen handlar 

om vilken kunskap eleven vill lära sig. Prestationsmål handlar om att demonstrera kompetens 

och att elever jämför sig med varandra. Denna teori kan man använda i praktiken genom att 

målstrukturen är kunskapsorienterad. Uppgifter och läromedel används som är anpassade till 

eleven. Man sätter upp kortsiktiga och realistiska mål för eleven, hjälper eleven att se sina 

framsteg. Omdömen ges enskilt och uppmuntrar eleven att förstå att göra fel är en del av 

lärprocessen (Skaalvik & Skaalvik, 2015).  
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4. Metod 
 

Metoden är indelad i metodval, urval, datainsamling, procedur, databearbetning, etiska 

överväganden samt validitet och reabilitet.  

 
 

4.1 Metodval 
 

Studien syftade till att undersöka om motivationen hos SUM-elever i matematik påverkas av 

ett laborativt arbetssätt. Jag har valde att använda mig av aktionsforskning. Aktionsforskning 

kan beskrivas som en ansats eller en idé för att söka kunskap och djupare förståelse som leder 

till en förändring. Det handlar om att skaffa sig djupare förståelse och förändra verksamheten 

(Rönnerman, 2012). Enligt Denscombe (2016) är dock aktionsforskning en strategi och inte 

en metod. Aktionsforskning förekommer i småskaliga och praktiska forskningsprojekt och 

innebär att forskare och deltagare tillsammans försöker lösa ett problem som finns i den egna 

verksamheten. Min aktion innehöll laborativ matematik (se bilaga A). Kiselman & Mouwitz 

(2008) anser att laborativ matematikundervisning inte ska stanna i det praktiska.  Jag blandade 

därför det praktiska med det teoretiska, till exempel genom att eleverna fick ha de olika 

föremålen framför sig, mätte sidornas längder och därefter teoretiskt beräknade volymen.  

En enkät (se bilaga B) valdes för att kunna mäta förändringar i elevernas motivation och 

attribueringar. Enkätfrågorna konstruerade jag inte själv utan dem har jag fick jag av min 

handledare Mikael Winberg och använde dem exakt som de var skrivna. Han hade använt 

dem i tidigare studier (Winberg & Palm, 2016), så enkäten är beprövad.  Jag försökte tänka på 

att enkäten inte fick vara för lång och jag gjorde en egen layout på den. Det är viktigt, enligt 

Bryman (2011), att en enkät är lätt att besvara och har en lockande layout, så att respondenten 

orkar göra den engagerat och inte hoppar över vissa frågor. Han säger också att i en enkät kan 

man inte ställa uppföljningsfrågor för att få djupare svar.  

Jag valde därför att göra intervjuer vid varje enkättillfälle, eftersom eleverna då har chans att 

utveckla sina svar och jag kunde ställa följdfrågor. Vid intervjuerna använde jag mig av 

enkäten som grund och därför kunde den inte vara anonym. Intervjuerna var 

semistrukturerade och det innebar att jag kunde ställa ytterligare frågor. Tillvägagångsätten 

intervju och enkät kallas ofta metodologisk triangulering vilket innebär att man använder 

olika metoder för att få bättre kännedom om det som undersöks. Det ger en fullständigare 

databild, träffsäkerheten ökar och fynden blir fullständigare ur mer än en synvinkel. Olika 

metodkombinationer ger en fullständigare bild av undersökningen på grund av att man 

kontrollerar en metod med en annan (Denscombe 2016). 

 
 

4.2 Urval 
 

Eleverna i min aktion gick i samma klass i årskurs 9. Jag valde denna klass på grund av att 

många elever i klassen behövde stöd i matematik och behövde bli motiverade till att arbeta 

med matematikämnet. Samtliga elever i klassen fick göra McIntosh (2008) test 8. Testet 

bestod av 39 uppgifter vilka ungdomarna löste enskilt vid samma tillfälle under en 50 

minuters lektion. Utifrån detta gjorde jag tillsammans med deras matematiklärare 
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bedömningen att sex elever, tre flickor och tre pojkar, urskilde sig med sitt resultat på 15 

poäng eller mindre. Det innebar de hade flera områden som de inte behärskade. Det var en 

slump att det blev lika många flickor som pojkar och jag kommer inte att göra någon 

jämförelse mellan de olika könen. Dessutom visade det sig under matematiklektioner att de 

inte förstod och behövde lika mycket hjälp. Alla sex blev tillfrågade om att vara med i 

aktionsstudien och alla tackade ja. Jag informerade dem om att jag skulle göra enkäter, 

intervjuer och genomföra matematiklektioner på ett laborativt arbetssätt. De fick också veta 

vad studien undersökte. 

Skolan ligger i en norrländsk inlandskommun. På skolan går cirka 300 elever i klasserna 6-9 

totalt 14 klasser. På skolan arbetar cirka 40 lärare, fem speciallärare/pedagoger, administratör, 

SYV, skolsköterska, två kuratorer, en rektor och en biträdande rektor. 

 
 

4.3 Datainsamling  
 

Denna studie var både kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ data syftar till ord i tal eller skrift 

och de förknippas med forskningsmetoder som intervjuer (Denscombe, 2016). Syftet med 

studien var att undersöka om SUM-elevernas motivation i matematik påverkas av ett 

laborativt arbetssätt. En intervju valdes som en kvalitativ ansats. Studien kan också ses som 

kvantitativ därför att det genomfördes en enkätundersökning med eleverna (Denscombe, 

2016).  

Undersökningen genomfördes under tjugoen dagar (se bilaga C). Enkäten och intervju ett 

genomfördes dag ett. Dag två till tjugo genomfördes aktionen. Dag tjugoett fick eleverna göra 

enkät två och intervju två och tre. Enkäten tog cirka sju till tio minuter att göra för varje elev. 

Intervjuerna var tolv till femton minuter långa vid varje tillfälle. Elevernas enkätsvar har jag 

sammanställt i en tabell (se bilaga D). 

 
 

4.4 Procedur  
 

Här presenteras hur enkät, intervju och aktion användes i denna studie. 

 
 

4.4.1 Enkät 
 

Enkätfrågorna (se bilaga B) rörde elevernas motivation vid matematiklektioner, prov, mål 

med ämnet och jämförelser med sina klasskamrater. Svaren angavs på en femgradig 

Likertskala (Bryman, 2011, s.157). Likertskalan är en skala som mäter olika attityder hos 

respondenten. Enkäten var densamma före och efter aktionen för att kunna jämföra resultat 

och var inte anonym. Totalt blev det 12 enkäter. Inga bortfall förekom, eftersom de gjorde 

enkäten i anslutning till intervjuerna.  
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Likertskalan gör att enkäten är lätt att besvara för endast en ring kring siffrorna 1-5 behövdes. 

Skalan blev lättare att förstå genom att jag gjorde en förlaga med siffornas betydelse. Dem 

kunde respondenten riva loss och lägga vid sidan om när enkäten besvarades.  

 
 

4.4.2 Intervju 
 

Enligt Kvale, Steinar och Brinkmann Svend (2009) är en intervjuundersökning indelad i sju 

steg, tematisering av intervjuprojekt, planering, själva intervjun, utskrift, analys, verifiering 

och rapportering. Mina intervjuer skedde i denna ordning. Denscombe (2016) menar att den 

som intervjuar kan påverka eleverna beroende på intervjuarens kön, etniskt ursprung och 

ålder. Det kan inverka på hur mycket de är villiga att ge och hur ärliga de är med sin 

information. Jag är inte deras ordinarie lärare och sätter inte deras betyg. Jag är ett stöd för 

lärarna vid betygsättning och därför är de rätt öppna med mig. En speciallärare arbetar ofta 

som en bro mellan elever och lärare. Man lyssnar av elever och försöker hjälpa dem att förstå. 

Därefter informerar man läraren om vad eleven behöver träna på och ger tips om det har 

uppstått problem. Det absolut viktigaste för att få hjälpa eleverna är att man skapar en bra 

relation med dem och så de vågar anförtro sig till en. Min relation, till dem som jag har 

undersökt, har varit god. 

Intervjuerna skedde i tre steg. De två första för att klargöra varför eleverna valde det alternativ 

som de valde i enkäten vid respektive mättillfälle och kunna ställa följdfrågor till dessa. Den 

sista intervjun handlade om att jämföra de två enkäterna (se bilaga B) och ställa frågor till 

eleven om det skett en förändring. Totalt blev det 18 intervjuer.  

Den första intervjun skedde innan aktionens början (se bilaga C). De gjorde enkäten och 

sedan intervjun. Jag valde inte eleverna i någon speciell ordning utan slumpvis och jag gjorde 

dem direkt efter varandra. Vi satt bredvid varandra när vi gjorde intervjun. Jag läste upp 

enkätfrågorna i turordning och ställde följdfrågor för att förstå hur eleven tänkte med sina 

svar. Bryman (2011) rekommenderar att frågor inte ska vara ledande. Mina frågor var inte 

ledande, för det märkte jag då jag lyssnade av intervjuerna. Intervjuerna spelades in, med 

deras tillåtelse. Efter aktionens slut gjordes den andra intervjun, på samma sätt som den första. 

Den tredje intervjun skedde i samband med den andra. Därefter lade jag enkäterna bredvid 

varandra och jämförde svaren. Den tredje intervjun gick ut på att jämföra elevens val av 

alternativ i de båda enkäterna. Tillsammans med eleven tog jag reda på hur de tänkte när de 

svarade på frågorna. Jag försökte använda det Kvale (2009) beskriver om moralisk påverkan. 

Intervjupersoner påverkas av den mänskliga interaktionen. Under intervjun försökte jag att 

vara neutral och inte påverka dem med mina egna åsikter eller tyckanden.  

 
 

4.4.3 Aktionen 
 

Aktionen skedde vid 12 lektionstillfällen (se bilaga A). Aktionen omfattade områdena procent 

och geometri. I aktionen använde jag mig av deras matematikbok Carlsson, Hake & Öberg 

(2013) som komplement. Vi arbetade med samma område som de andra i klassen, men med 

laborativa inslag. De hade kuben framför sig när de skulle räkna ut volymen och kunde själva 

mäta sidornas längd och sedan beräkna volymen. De fick fokusera på att se figuren framför 

sig och hålla i den. Därefter fick de lära sig att mäta och använda formeln.  
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Eleverna använde därmed flera sinnen för att kunna beräkna volymen för en kub. Jag gjorde 

ett färdigt manus till aktionen, men fick göra om det för att de skulle lära sig så mycket som 

möjligt. Flexibilitet är a och o för en engagerad lärare. 

Jag gjorde lektionerna så laborativa som möjligt, men ändå i linje med vad den andra delen av 

klassen höll på med för att de inte skulle komma efter. Vi, SUM-eleverna och jag, hade eget 

klassrum varje gång vi träffades. I klassrummet hade jag mitt laborativa material. De fick 

jobba två och två, de resonerade och löste uppgifterna tillsammans. Efteråt diskuterade vi om 

felen de hade gjort, varför de var fel och hur man kunde komma vidare.  

 
 

4.5 Databearbetning  
 

Jag transkriberade enbart det väsentligaste i mina intervjuer. Jag använde det som var relevant 

för studiens forskningsfrågor för att spara tid och för att underlätta analysen. Det väsentligaste 

var inte intervjufrågorna utan vad eleverna svarade och därför transkriberade jag dem i 

löpande text. Att transkribera intervjuerna tog lång tid för de var cirka 12-15 minuter vardera 

Jag har tagit citat ur intervjuerna för att säkerställa vad eleverna menade med sina val och lagt 

in i resultatet.   

Varje elev har ett eget avsnitt i mitt resultat under de två forskningsfrågorna. Under aktionens 

gång skrev jag dagbok, för att ha kontroll på vilka reflektioner som jag gjorde. Dagboken 

skrev jag endast för mitt eget minnes skull och inte för läsaren av mitt arbete. Den har inte 

något syfte i studien. Manus till aktionerna (se bilaga A) gjorde jag för att kunna följa under 

lektionerna. De bearbetades under arbetets gång och blivit omarbetade utifrån vad eleverna 

behövde träna mer på och hur de skulle kunna lära sig det på det lättaste sättet.  

I resultatet studerade jag elevernas motivation och kunde se effekter av min aktion. Effekterna 

såg jag genom att lägga de två enkäterna bredvid varandra och jämförde hur eleverna 

förändrade sina svarsalternativ. Det gjorde jag också genom att intervjua dem. Min 

analysmetod hjälpte mig att se vilka förändringar som skedde över tid. Dessa effekter 

analyserade jag och skrev in tillsammans med resultatet och hänvisade till 

motivationsteorierna. Läsaren kan lättare följa varje enskild elev och behöver inte bläddra 

fram och tillbaka i texten för att jag har valt att sammanföra resultat, analys och diskussion.  

 
 

4.6 Etiska överväganden 
 

Vid forskning ska fyra allmänna huvudkrav följas, enligt Vetenskapsrådet (2002). Dessa krav 

kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om syftet med studien, vilket jag 

informerade dem om. Jag berättade för eleverna att det var ett examensarbete och syftet med 

arbetet var att vi skulle arbeta laborativt i matematik. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

själva får bestämma över sin medverkan. De medverkande fick information om att deras 

deltagande var frivilligt och att de har rätt att avbryta när de ville. Då deltagare är under 15 år 

bör samtycke från vårdnadshavaren inhämtas om forskningen är av känslig karaktär eller etisk 

känslig. Med etiskt känslig anser Vetenskapsrådet (2002) att det är ifall de berörda uppfattar 

sin medverkan som kränkande eller obehaglig.  
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Min studie var inte av känslig karaktär eller etiskt känslig så därför kontaktades inte 

föräldrarna och dessutom var de flesta inblandade 15 år. Konfidentialitetskravet innebär, 

enligt Vetenskapsrådet (2002), att obehöriga inte ska kunna ta del av uppgifter om 

undersökningen. Undersökningen ska ha största möjliga konfidentialitet och forskaren ska 

försvåra för utomstående att identifiera individer i den färdiga forskningstexten, därför är alla 

elevers och skolans namn anonyma. Alla elever kommer att få kodnamn för att man inte ska 

kunna lista ut vem det är. Elevernas anonymitet säkerställdes genom att göra intervjuer istället 

för att filma aktionen. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna i undersökningen endast 

används i forskningens ändamål. För att följa Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav kommer 

de inspelade aktionerna endast användas i mitt examensarbete. 

 
 

4.7 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet är enligt Denscombe (2016, s.377) att ”hänvisa till noggrannheten och precisionen i 

data”. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, om det blir samma resultat om det genomförs på 

nytt (Bryman, 2011). Intervjun valdes som komplement till enkäten för att få bredare och 

tillförlitligare material. Triangulering med både kvantitativa och kvalitativa metoder används 

för att öka till förlitligheten till data (Denscombe, 2016). 

En intervju behöver inte se likadan ut för att man har samma frågor. Det beror alldeles på hur 

uppmärksam intervjuaren är enligt Denscombe (2016), för det är lätt att tappa tråden, om man 

inte lyssnar på informanten, inte står ut med tystnaden och om man dömer. Däremot kan 

eleven i intervjun ändra sitt svar om det görs flera gånger. I min intervju försökte jag att inte 

tappa tråden och lyssna på eleven, stå ut med tystnaden och inte döma eleven. Det går därför 

inte säga att reliabiliteten är densamma om den skulle göras igen. Om någon annan lärare 

gjorde min undersökning med en annan elev, skulle det inte vara rimligt att resultatet skulle 

bli detsamma, men jämförbart. Alla människor är olika, vilket gör att resultatet kan bli olika. 

Vissa människor har man förtroende för och andra inte. Personkemin kan påverka stor del av 

resultatet, till det positiva, men även det negativa. Jag upplevde att eleverna har haft stort 

förtroende för mig, vilket kan ha påverkat min studie positivt. Däremot är validiteten god, 

men skulle kunna förändras mellan olika moment i matematik, eftersom detta varit under en 

så kort tid, så den behöver inte vara bestående. 

Enkäten begränsar svaren, eftersom jag valde redan färdiga och beprövade frågor. Att 

formulera frågor själv hade varit en utmaning, för att jag kunde ha ställt frågorna på fel sätt 

och inte riktigt fått svar på det jag var ute efter. Jag tyckte att jag fick svar på de frågor som 

jag ville ha svar på och kunde se hur deras motivation var och vilka effekter som uppstod efter 

aktionen med laborativ matematik. Det negativa med en enkät är att motivationen måste vara 

stark, enligt Bryman (2011). Eleven måste orka svara på alla frågor för att enkäten skall ge ett 

rättvisande resultat. Jag upplevde att alla elever i min studie orkade svara på frågorna utan att 

tappa motivationen. Jag hade även begränsat mig till ett visst antal frågor, vilket gjorde den 

lättare att besvara och layouten var bra. Validiteten på enkäten var därför god.  Reliabiliteten 

var också god eftersom de i intervjun sa att de skulle ha svarat ganska lika igen.   
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5. Resultat, Analys och Diskussion 
 

Resultat, analys och diskussion redovisar jag, för var och en av de deltagande eleverna, i 

relation till mina två forskningsfrågor. Jag har valt att lägga resultat, analys och diskussion 

tillsammans, för att de som läser arbetet inte ska behöva bläddra. Jag anser, att man på så sätt 

får en tydligare bild av den enskilde elevens motivation och effekter av laborativ matematik. 

Elevernas enkätsvar finns även i tabellform (se bilaga D). Därefter kommer en 

sammanfattning av resultat, analys och diskussion. Min studie avslutas med metoddiskussion, 

reflektion och förslag till ny forskning. 

 
 

5.1 Hur ser motivationen ut för Elev A i matematik? 
 

Min första forskningsfråga lyder: ”Hur ser motivationen ut för Elev A i matematik?” Svaret 

får jag i den första enkäten och intervjun med Elev A. 

Elev A arbetar med uppgifter i matematik för att läraren ska tycka att hon är duktig. Hon vet 

att hon måste, men hon varken vill eller tycker att det är roligt att lära sig nya saker. Skaalvik 

och Skaalvik (2015) anser att inre motivation är något är intressant och roligt. Det tyder på att 

hon styrs mer mot yttre motivation. Hon skäms inte heller om hon inte gör förelagda 

uppgifterna, trots att hon vet att det är viktigt att gå på gymnasiet.  

Deci och Ryan (2009) rekommenderar att man fokuserar på vilken sorts motivation det 

handlar om i medbestämmandeteorin. Elev A har en yttre motivation. Yttre motivation är, 

enligt Skaalvik och Skaalvik (2015), att man arbetar för att få en belöning. Hennes belöning är 

vikten av att gå på gymnasiet eller att få beröm av läraren. Hon skyller på svåra prov, att hon 

inte har pluggat ”jag vet inte hur man gör” eller att hon inte har någon talang, när proven går 

dåligt. ”När man inte förstår pluggar man inte, för alla förklarar på samma sätt igen och man 

förstår inte och då orkar man inte bry sig”.  

Elev A väljer att tycka att hon inte har någon talang och att vara utan talang är en stabil orsak. 

Det är svårt att motivera denna elev till varför hon ska kämpa om det ändå inte går att ändra 

på (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Det tyder på att hon är ego-orienterad, eftersom hon inte 

pluggar, när det uppstår problem. Hon rädd för att göra fel. Att göra fel eller göra misstag är 

skrämmande, så det är bättre att låta bli (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Hon bryr sig inte om 

andras resultat och att verka smart. ”Det är aldrig kul att vara sämst och om man inte kan så 

mycket vill man inte visa sig dum”. Denna elev jämför sig inte särskilt mycket med sina 

kamrater, men vill inte verka dum eller vara sämst. Hon styrs därför mer av prestationsmål.  

Prestationsmål är, enligt Elliot och Murayama (2008), när man vill visa sig kompetent och 

jämföra sig med andra. Hon gör det till viss del utan att vara riktigt medveten om det, för hon 

har koll hur det går för andra och jämför sig med dem. Hon bryr sig inte om att klassen vet att 

hon har problem ”för de vet de redan”. Hon strävar inte efter att skaffa sig bredare och 

djupare kunskap i matematik ”man vill lära sig men har börjat ge upp”. Hon vill inte jobba 

med sådant som gör att hon lär sig mycket, ”mestadels förstår jag inte och då är det inte så 

kul att jobba med sådant som jag inte förstår”. Hon tar helt och hållet avstånd från att hon 

skulle kunna råka illa ut om det inte går bra. Hon vill ändå naturligtvis ta sig in på gymnasiet. 

Autonom motivation är en del av yttre motivation och innebär, enligt Deci och Ryan (2009), 
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att man arbetar för att skolan har ett värde. Hon vill komma in på gymnasiet och därför har 

skolan ett värde. 

 
 

5.2 Vilka effekter får laborativ matematik för Elev A motivation? 
 

Min andra forskningsfråga lyder: ”Vilka effekter får laborativ matematik för Elev A 

motivation?” Svaret får jag i den andra enkäten och andra och tredje intervjun med Elev A. 

Elev A arbetar inte med uppgifter i matematik för att de ska tycka att hon är duktig ”jag 

tänkte väl mer på det typ förut, då jag skrev första enkäten då brydde jag väl mig mer. Nu 

behöver man inte tänka på det som förut”. En förändring som sker är att Elev A inte behöver 

beröm från sin lärare. Det tyder på en ändrad attribuering. 

Hon förändrar sin motivation från yttre motivation mot inre motivation (Skaalvik & Skaalvik, 

2015). Hon vill lära sig nya saker för ”det har typ blivit lättare att förstå” och ”det är 

roligare med praktiskt, för man förstår bättre och det är bättre än att typ sitta stilla hela tiden 

för då orkar man inte jobba”. Det stödjer Berggren och Lindroth (2004) teori om att laborativ 

matematik gör elever mer motiverade, aktiva, intresserade och har roligt. Hon arbetar på 

lektionerna ”för att få betyg och typ för sig själv”.  

Motivationen kommer för att hon börjar förstå matematik, precis som Skolverket (2003) 

anser. Nu inser hon att hon gör det för sin egen skull, vilket ännu mer stärker hennes 

autonoma yttre motivation (Deci & Ryan, 2009). Hon inser att hennes svårigheter i matematik 

inte beror på talangen ”förut trodde jag att jag inte kunde matte överhuvudtaget, att jag inte 

var någon person som kunde förstå något riktigt bra. Medan nu förstår jag ju det bättre 

iallafall!”.  

Hon förstår att talang har med prestationen att göra och hon har bytt från en stabil orsak till en 

instabil orsak (Skaalvik & Skaalvik, 2015).  Detta gör att hon är mycket lättare att motivera. 

Hon skyller inte på läraren om proven är för svåra för att ”det vi gjorde idag var ju inte så 

svårt, för att jag har lärt mig det”. Att hjälpa andra elever går bra för ”nu bryr jag mig, jag 

vill visa vad jag kan i liten grupp för att jag förstår mer nu”. Hon känner att när det går bättre 

vill hon visa för sina klasskompisar att hon kan.  

Hon har blivit ännu mer ego-orienterad (Skaalvik & Skaalvik, 2015) och också lite mer 

uppgiftsorienterad. Det är positivare att vara det, eftersom hon kopplar ihop resultatet med sin 

prestation. Hon anstänger sig mer, för hon inser att man måste, trots att hon inte tycker om 

det. Här visar hon, att hon har kontroll och vill lära sig mer. ”Jag vill väl förstå matte så bra 

som möjligt, men jag har fortfarande svårt med det”. ”Jag har typ insett att man ska göra det 

på ett bra sätt, trots att man inte tycker om det, därför att jag har lättare att förstå nu”.  

Hon vill lära sig så mycket som möjligt och visar hon att hon vill vara kompetent. Hennes mål 

är inte att undvika att göra sämre resultat än andra elever i klassen eller delvis verka dum. ”Ja, 

det är ju inte som nytt om jag skulle vara sämst eller något, man vill ju inte heller eller vissa 

antar ju som det”.  

Hon visar att hon vill styra sig själv framåt och lära sig mer. Hon vill tillhöra gruppen och vill 

inte att de ska tycka att hon är dålig i matematik. Matematik är viktigt för henne för att ”jag 

tänker mer på typ betyget till gymnasiet och jag måste typ klara det och det är ju bra att 

kunna också”. Hon avslutar intervjun med att säga att hon tycker att de har lärt sig mer och 
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hon förstår praktiskt mycket bättre än teoretiskt. Hon visar människans medfödda 

psykologiska behov när hon visar att hon är kompetent, att hon vill ha kontroll och vill styra 

sig själv samt tillhöra gruppen. Hon styr sig mer och mer mot inre motivation (Deci & Ryan, 

2009). 

 
 

5.3 Hur ser motivationen ut för Elev B i matematik? 
 

Min första forskningsfråga lyder: ”Hur ser motivationen ut för Elev B i matematik?” Svaret 

får jag i den första enkäten och intervjun med Elev B. 

Elev B arbetar med uppgifter i matematik dels för att läraren inte ska bli arg på henne och dels 

för att läraren ska tycka att hon är duktig. Beröm är en drivkraft för henne. Elev B arbetar med 

uppgifter för att få beröm, vilket tyder på att hon styrs av yttre motivation (Skaalvik & 

Skaalvik, 2015). Hon arbetar delvis för att hon vill lära sig nya saker och ”jag skäms om jag 

inte gör det”. Hennes känsla av att hon arbetar för att inte skämmas styrs också av 

kontrollerad yttre motivation. Känslor, som uppstår när hon arbetar, är skam, skuld eller 

vilken självkänsla hon har, kan sägas styra mot Attributionsteorin.  

Eleven tolkar sitt resultat som bra eller dåligt och det ger en känslomässig reaktion (Weiner, 

2000). Hon tycker inte att det är roligt, men man måste och delvis för att det är viktigt ”för 

man behöver kunna matte och det är en bra sak att kunna”. Hon skyller på svåra prov, ”jag 

vet inte hur man pluggar till matte” eller att hon inte har någon talang, när provet går dåligt. 

Orsaken, till att det går dåligt i skolan, styr hon mot en stabil orsak.  

Sin talang kan hon själv påverka men inte andras runt omkring sig.  Hon är en ego-orienterad 

elev, enligt Skaalvik och Skaalvik (2015), eftersom hon kopplar ihop förmåga och prestation. 

Hon bryr sig inte om andras resultat eller hjälpa andra genom att svara på frågor. Hon vill 

delvis förstå så bra som möjligt och få en bredare och djupare kunskap för att ”man har ju 

med sig matte genom hela livet”. Hon vill lära sig så mycket som möjligt i matematik, trots att 

det är svårt för henne.  

Hon håller delvis med om att hon inte vill visa sig dum eller visa att hon har problem ”typ för 

att alla i min klass är så smarta och man känner sig som värsta hjärnlösa personen i 

klassen”. Hon jämför sig socialt när hon inte vill visa sig dum eller visa att hon har problem, 

vilket också passar när hon styr sig själv mot prestationsmål i Målorienteringsteorin, enligt 

Elliot och Murayama (2008). Hon tar delvis avstånd ifrån att hon tycker det är viktigt ifall hon 

får sämre betyg än sina klasskompisar. Det är viktigt för henne att det går bra i matematik nu 

och i framtiden, ”för om det går bra, så tänker jag att då kan man ju säkert göra andra saker 

också bra”. Hon vill inte råka illa ut för ”det är så många som tjatar på mig, mina föräldrar 

och matematikläraren”.  

Hon styrs av kontrollerad yttre motivation, för att hon känner press att lyckas i skolan, där 

kriterier är uppsatta av lärare och föräldrar (Deci & Ryan, 2009). 

 

  



18 

 

5.4 Vilka effekter får laborativ matematik för Elev B motivation? 
 
Min andra forskningsfråga lyder: ”Vilka effekter får laborativ matematik för Elev B 

motivation?” Svaret får jag i den andra enkäten och andra och tredje intervjun med Elev B. 

Elev B arbetar med uppgifter i matematik för att läraren ska tycka att hon är duktig ”för med 

dig förstår jag bättre och vill visa att jag lärt mig”. Hon arbetar inte för att läraren skulle bli 

arg eller för att hon skulle skämmas, ”att man blir lite dumförklarad om man inte gör 

uppgifterna känner jag i helklass”. Elev B förändras och arbetar inte längre för att läraren kan 

bli arg eller för att hon skäms. Hon har känt sig pressad tidigare och det har släppt, när hon 

arbetar i liten grupp.  

Hennes känsla av att hon har blivit pressad av att lyckas i skolan behandlar Deci och Ryan 

(2009) och hon värderar sig efter det. ”Om jag kan det och förstår mig på det, då blir de ju 

lite motivation och då är det ju som roligt att man kan göra lite andra saker än bara räkna i 

matteboken”. Hon tycker fortfarande inte att matematik är roligt, men hon anser att det är 

roligare än att räkna i boken, vilket gör att motivationen ökar lite. Motivation innebär att man 

strävar mot ett mål som är personligt (Skolverket, 2003). Hon arbetar delvis för att hon måste 

och delvis ”för att man ska få bra betyg”. Hon styrdes tidigare av kontrollerad yttre 

motivation, vilket undersökningen visar att hon börjar släppa.  

Hon visar nu en lite mer autonom yttre motivation eftersom hon arbetar för att få bra betyg 

(Deci & Ryan, 2009). Hon visar att matematik har ett värde för henne. ”Jag lär mig bättre om 

man tar det lugnt och inte gör så många uppgifter”. Elev Bs svar stödjer det Lunde (2011) 

anser om att elever som är i svårigheter behöver mer tid och fokus på kärnfunktionen. Hon 

håller delvis med om att hon inte har någon talang, men ” jag har lärt mig en massa saker nu 

och jag kan. Mitt självförtroende har blivit lite bättre”.  

Hon börjar inse att hon har talang och att hon kan lära sig matematik, vilket att stärker hennes 

självkänsla. Om man tror på sig själv har man större chans att öka sina prestationer 

(Skolverket, 2003). Hon släpper sin stabila orsak för en instabil orsak och hon kan lära sig 

bara hon anstänger sig. Hon börjar gå från ego-orienterad till uppgiftsorienterad elev, 

eftersom hon anstänger sig mer och kopplar ihop resultat och prestation (Skaalvik & Skaalvik, 

2015). Hon har lärt sig att hon inte ”behöver jämföra sig med andra” och ”det var som 

roligare typ att visa att man kunde något” i den lilla gruppen.  

Hon byter då prestationsmål till lärandemål enligt Elliot och Murayama (2008). Det kan bero 

på att hon har fått material som är anpassat för henne och rimliga mål. Det hjälper henne att se 

sina framsteg (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Hon tar delvis avstånd ifrån att visa sig dum inför 

de andra, ”det är ju som ingen kul grej att vara” hon bytte för att ”det har känts lättare och 

inte lika pressat”. Hon tar delvis avstånd ifrån att hon vill verka smart jämfört med andra i 

klassen vid båda enkäterna ”nog är det som ändå kul om de inte tror att jag är dum i huvudet. 

Det finns ju de som är smartare än jag i klassen”. Hon vill inte undvika att visa att hon har 

problem ”för att det var som enklare att vara i mindre grupp typ och man kunde göra fel och 

man kan, eftersom vi var så få hjälpte man varandra”.  

Hon visar att hon vill tillhöra gruppen. Hon vill få en bredare och djupare kunskap i 

matematik ”för om jag lär mig blir det lättare och det är inte lika svårt som jag tror att det 

är”. Hon visar att hon är kompetent. Hon känner inte att hon kommer att råka illa ut om det 

inte går bra för ”jag kan utveckla mig och jag kan mer”. Hon visar att hennes självkänsla har 

blivit bättre och att hon är kompetent. Hon har kontroll och vill tillhöra gruppen. Detta tyder 
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på att hon styr sig själv från yttre till inre motivation, enligt Deci och Ryan (2009). Det bästa 

lärandet uppstår vid inre motivation, när glädje och tillfredställelse uppstår.  

 
 

5.5 Hur ser motivationen ut för Elev C i matematik? 
 

Min första forskningsfråga lyder: ”Hur ser motivationen ut för Elev C i matematik?” Svaret 

får jag i den första enkäten och intervjun med Elev C. 

Elev C arbetar med uppgifter i matematik för ”jag är rädd att läraren ska bli arg på mig” och 

för att läraren ska tycka att hon är en duktig elev. Det tyder på att hon styrs av kontrollerad 

yttre motivation och är rädd för att misslyckas, enligt Deci och Ryan (2009), i lärarens ögon 

och enligt medbestämmandeteorin.  

Hon gör uppgifterna för att hon måste och inte för att det är roligt eller att hon tycker om det. 

Hon skäms inte om hon inte gör uppgifterna. Hon vet att det är viktigt att gå gymnasiet. 

Skolan har ett värde för henne (Deci & Ryan, 2009). Hon skyller på att hon inte har pluggat 

och förberett sig på det eller att hon inte har någon talang ”jag kan inte lära mig”, när proven 

går dåligt. ”Nu i nian kommer jag att plugga till det, men jag gjorde det inte i åttan, för jag 

tänkte inte att det var viktigt för mig”.  

Orsaken till att det går dåligt styr hon mot en stabil orsak, sin talang och den kan hon själv 

påverka, men inte alla runt omkring sig (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Hon bryr sig inte om 

andras resultat eller visa att jag är bättre än andra eller verka smart för de andra i klassen. Hon 

vill lära sig så mycket som möjligt, ”jag vill lära mig på min nivå först, inte det som är för 

svårt.  Hon tar delvis avstånd från att hon vill visa sig dum eller visa att hon har problem ”det 

blir pinsamt ibland om man verkar dum och jag tycker inte om det”.  

Hon styrs av att vara ego-orienterad, för att hon jämför sig socialt, sin förmåga och 

prestationer. Hon vill inte visa dem för sina klasskompisar enligt Målorienteringsteorin 

(Skaalvik & Skaalvik, 2015). Prestationsmål i Målorienteringsteorin passar också in eftersom 

hon inte vill visa sig dum eller att hon har problem (Elliot & Murayama, 2008). Hon vill inte 

råka illa ut om det inte går bra, ”då kanske jag får sämre betyg och då kan det påverka så att 

jag inte får gå gymnasiet”. 

 
 

5.6 Vilka effekter får laborativ matematik för Elev C motivation? 
 

Min andra forskningsfråga lyder: ”Vilka effekter får laborativ matematik för Elev C 

motivation?” Svaret får jag i den andra enkäten och andra och tredje intervjun med Elev C. 

Elev C arbetar med uppgifterna och är inte längre rädd för att läraren ska bli arg eller inte 

tycka att hon är duktig och säger att hon känner sig ”bekvämare här än på andra lektioner”.  

”För att jag har kommit på mer att jag gör det för min egen skull”. En förändring som sker är 

att Elev C inte längre arbetar för att läraren kan bli arg eller att hon skäms. Hon har känt sig 

pressad tidigare och det har släppt när hon nu arbetar i liten grupp.  

Hon har känt sig pressad av att lyckas i skolan och det behandlar Deci och Ryan (2009). Nu 

känner hon sig bekvämare på lektionerna. Det är viktigt att eleven lyckas och bemöts med 



20 

 

omtanke och respekt (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Min spekulation är att det är en av 

orsakerna till att hon känner sig bekvämare i den lilla gruppen.  

Hennes yttre motivation går mot inre motivation (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Hon håller helt 

och hållet med om att hon vill lära sig nya saker på lektionerna för ”nu känner jag mig mer 

motiverad till att lära mig nya saker eftersom det är lättare och roligare nu när vi håller på 

med mer praktiskt”. Laborationer väcker lust att lära och det blir roligt. Eleverna blir mer 

aktiva och motiverade (Berggren & Lindroth, 2004). Det stämmer in på denna elev. Hon har 

ändrat sig efter tre veckor med laborativ matematik. ”När man förstår så känner man sig 

bättre och får mer självförtroende”. Hon håller helt och hållet med om att matematik är 

viktigt för att ”det är ju extra viktigt eftersom jag inte har varit så bra på matte jämfört med 

andra ämnen så jag behöver lägga ner mer tid på matten”.  

Hon håller också på att byta från att vara en ego-orienterad elev till en uppgiftsorienterad elev, 

eftersom hon kopplar ihop sitt resultat med sin prestation. Hon är mer intresserad av 

skolarbetet och vågar visa vad hon kan utan att jämföra sig med andra (Skaalvik & Skaalvik, 

2015). Hattie (2009) ser också ett samband mellan elevers motivation och deras skolresultat. 

Hon har förstått att det inte beror på sin talang, ” det beror på hur mycket man är med och 

försöker lära sig”.  

Hon har bytt sin stabila orsak till en instabil orsak, anstängning (Skaalvik & Skaalvik, 2015). 

Man kan även förklara det med Dwecks (2015) syn på dynamiskt mindset. Hon tror att hennes 

egenskaper går att förändra genom att anstränga sig mer. Hon vill förstå matematik och visar 

att det har ett värde för henne för hon vill gå gymnasiet” det är ju ett viktigt ämne och jag 

måste ju ha godkänt för att ta mig in på gymnasiet”. Hon vill få en bredare och djupare 

kunskap, ”jag har blivit mer motiverad till att lära mig för att det har känts roligt att gå till 

lektionen”. ”Förut ville jag inte direkt att det skulle bli svårare eftersom jag inte förstod, men 

nu har jag blivit mer motiverad”. Det har blivit roligare och hon vill lära sig mer. Det tyder på 

att hon börjar gå från yttre motivation mot inre motivation (Skaalvik & Skaalvik, 2015).  

Hennes mål är inte att undvika att visa att hon har problem. Det beror på att ”jag känner mig 

mer bekväm när det är mindre grupp”. Hon bryr sig inte om de andra tycker att hon är dum, 

”för att förut tyckte jag att det var lite pinsamt om man säger lite fel, men nu känns det lättare 

när det är mindre grupp”. Hon vill lära sig inför framtiden (Elliot och Murayama, 2008). Hon 

vill utföra skolarbetet på ett bra sätt, ”jag nu vill göra det bästa jag kan, förut kändes som om 

jag inte kunde så mycket” .”Viktigt med bra betyg för gymnasiet och nu känner jag att jag 

förstår mera”. Hon visar tydligt att hon har ändrat sig från att vara styrd av prestationsmål till 

att gå mot lärandemål. 

 
 

5.7 Hur ser motivationen ut för Elev D i matematik? 
 

Min första forskningsfråga lyder: ”Hur ser motivationen ut för Elev D i matematik?” Svaret 

får jag i den första enkäten och intervjun med Elev D. 

Elev D arbetar med uppgifter i matematik ”för att inte pappa ska bli arg på mig”. En pojke 

som arbetar för att han känner press i skolan och de kriterier som hans pappa har satt upp 

värderar han sig efter (Deci & Ryan, 2009). Han styrs alltså av kontrollerad yttre motivation. 

Han gör inte uppgifterna för att han skulle skämmas om han inte gör dem eller för att det är 

roligt. Han tycker delvis inte om att göra dem. Han skyller på att han inte har pluggat och 
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förberett sig på det mycket ”jag pluggar inte hemma, ingen kan hjälpa mig”. Han vet att det 

inte beror på sin talang, utan vilken ansträngning han gör. Han sätter sin ansträngning som 

orsak, vilket är en instabil orsak. Han blir då lättare att påverka och motivera, enligt Skaalvik 

och Skaalvik, 2015. Han bryr sig inte om andras resultat eller vill visa sig bättre än andra. Han 

tycker inte det är viktigt att visa sig smart eller undvika att visa att man har problem med att 

förstå.  

Det är han ganska svårt att se vilken motivation som passar för honom, för han bryr sig inte 

om andra, deras resultat och han jämför sig inte. Däremot har matematik ett värde för honom, 

för han vill gå gymnasiet. Han passar inte in i mallen för en uppgiftsorienterad eller ego-

orienterad elev (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Det tyder på att det kan vara autonom yttre 

motivation (Deci & Ryan, 2009). Det kommer fram i mitt resultat. Han har en tendens att ge 

upp om det blir för jobbigt och det tyder mer på att han kan vara en ego-orienterad elev 

(Skaalvik & Skaalvik, 2015). Han vet att det är viktigt att förstå ”för att komma in på 

gymnasiet” och vill lära sig så mycket som möjligt, fastän det är svårt. Han vill däremot inte 

råka illa ut om det inte går bra, ”pappa blir sur på mig då”.  

 
 

5.8 Vilka effekter får laborativ matematik för Elev D motivation? 
 

Min andra forskningsfråga lyder: ”Vilka effekter får laborativ matematik för Elev D 

motivation?” Svaret får jag i den andra enkäten och andra och tredje intervjun med Elev D. 

Elev D arbetar med uppgifterna och bryr sig inte om läraren blir arg eller tycker att han inte är 

duktig ”det är inget som jag bryr mig om”. Han tycker inte att det är roligt, men ”nu kände 

jag det är matte och det känns när vi har gjort det praktiska som mycket lugnare och 

roligare”.  

En förändring sker när Elev D upptäcker att matematik är lugnare och roligare än att skriva i 

böckerna hela tiden. Hans behov av varierat arbetssätt tillfredsställs (Ahlström et al, 1996). 

Att ensidigt använda boken kan bli ganska enformigt, anser Skolverket (2003). Han tycker att 

det är roligare, vilket tyder på att det börjar gå mot inre motivation (Skaalvik & Skaalvik, 

2015). Det är svårt att dra några förhastade slutsatser, för med den här eleven hade jag behövt 

ha mer tid med för att kunna påverka. Det anser Lunde (2011) är viktigt med elever som har 

svårigheter och det har den här eleven. Mötet mellan skolas miljö och elevens förutsättningar 

skapar svårigheter för eleven (Runström Nilsson, 2015).  

Min spekulation är att om man känner av svårigheter i ett ämne under några års tid, kan det 

vara svårt att ändra uppfattning för ett arbete som varar i tre veckor. Han arbetar för att man 

måste ” för att få betyg och komma in på gymnasium, det är kanske för att det är närmare att 

välja gymnasium”. Han gör delvis inte uppgifter för att han inte tycker om dem och säger att 

”det vi har gjort är i alla fall roligare än de vi har skrivit i böckerna hela tiden. Det känns 

som om tiden går mycket fortare, för att vi gör saker hela tiden”. Han skyller på att han inte 

pluggar och när ett prov har går dåligt. ”Bara jag pluggar ordentligt kan jag klara det hur lätt 

som helst”. Han bryr sig inte om andras resultat, men anser att i den lilla ”gruppen har man 

fått göra fel och ingen har skrattat åt en”. Han påverkas av den miljö han arbetar i och det 

påverkar också motivationen, enligt Björklid (2005). Han har lärt sig att man får göra fel, 

vilket tyder på att han är något mer uppgiftsorienterad (Skaalvik & Skaalvik, 2015).  
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Det var svårt att utläsa vid första forskningsfrågan. Han är fortfarande mellan dessa två, 

uppgiftsorienterad och ego-orienterad elev, för de kriterierna passar båda två (Skaalvik & 

Skaalvik, 2015). Det är viktigt för denne elev, att läraren ökar hans inre motivation genom att 

ge honom uppgifter som ger honom möjlighet att utveckla sina tankar och stilla hans egna 

behov (Deci, Ryan & Koestner, 1999). Denne elev behöver bli medveten om sitt eget lärande, 

för det kan inte bara vara läraren som ska motivera (Skolverket, 2003). För att ett samspel 

mellan läraren och eleven ska uppstå, krävs att eleven är medveten om sitt eget lärande. En 

lärare ställer frågor, ger beröm och kritik i form av feedback. Läraren hjälper också till om det 

uppstår problem. Men man får inte glömma att eleven själv också måste vilja och förstå att det 

är för dennes skull (Skolverket, 2013).  

Han vill skaffa sig en bredare och djupare kunskap i matematik för att ”jag behöver det så att 

jag kan komma in på gymnasiet. Det är just det med orken, vi har många mattelektioner så 

här på morgonen och jag är ingen morgonperson”. Han vill lära sig så mycket som möjligt 

för ”jag behöver kunna lära mig, det har vi gjort hela tiden i matten när vi får nya ämnen”. 

Han vill inte göra uppgifterna på ett bra sätt. Han berättar att det är samma sak på frågan om 

han skulle råka illa ut ”det är samma sak”. Det är viktigt för honom att försöka göra bra ifrån 

sig i matematik ”så att jag kan komma in på gymnasiet”.  

 
 

5.9 Hur ser motivationen ut för Elev E i matematik? 
 

Min första forskningsfråga lyder: ”Hur ser motivationen ut för Elev E i matematik?” Svaret 

får jag i den första enkäten och intervjun med Elev E. 

Elev E arbetar med uppgifter i matematik för att man måste, vill lära sig nya saker, inte för att 

läraren kan bli arg på honom eller för att han tycker om det. ”Det spelar ingen roll” om 

läraren tycker att jag är en duktig elev. Han tar delvis avstånd ifrån att han skulle skämmas 

eller för att det är roligt. Han styrs av yttre motivation, när han inte tycker att det är roligt 

(Skaalvik & Skaalvik, 2015). Han skyller på att han inte pluggat och förberett sig på det eller 

att han inte har någon talang för ”jag får det inte att fastna” och att läraren gjort ett för svårt 

prov. Han känner inte skam eller skuld och den självkänsla han har tyder på en stabil orsak 

(Weiner, 2000).  

Orsaken till att det går dåligt, är hans talang och den kan han själv kan påverka och ingen 

annan (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Det kan tyda på någon form av matematiksvårighet 

eftersom han själv antyder att han inte får det att ”fastna”. Elever som har svårigheter i 

matematik har ofta problem med sitt minne. Många elever skyddar sig med att inte arbeta när 

de får problem (Berggren & Lindroth, 2004). Elever som hela tiden misslyckas tappar lusten 

att lära och sin motivation (Skolverket, 2003). Han håller delvis med att han jobbar på 

lektionerna för att han vill lära sig nya saker, ”jag blir stressad av nya saker”. Han bryr sig 

inte om andras resultat ”jag är inte så brydd” eller vill visa sig bättre än andra. Han kopplar 

ihop sin förmåga och prestation, vilket tyder på att han är en ego-orienterad elev (Skaalvik & 

Skaalvik, 2015). Han tar helt avstånd ifrån att det är viktigt för honom att kunna svara på 

frågor från andra, men ”det är roligt att hjälpa andra”. Vill delvis förstå matematik och 

skaffa sig en bredare och djupare kunskap ”för att få betyg”.  

Elev E har en yttre motivation eftersom han arbetar för att få en belöning i form av betygen 

(Skaalvik & Skaalvik, 2015). Han vet att det är viktigt att gå gymnasiet och vill lära sig så 

mycket som möjligt, fastän det är svårt. För denne elev har skolan ett värde. Han styrs av 
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autonom yttre motivation eftersom, enligt Deci och Ryan (2009). Han vill gå gymnasiet, har 

tagit till sig skolans värderingar och att det är viktigt att lära sig.  

 
 

5.10 Vilka effekter får laborativ matematik för Elev E motivation? 
 

Min andra forskningsfråga lyder: ”Vilka effekter får laborativ matematik för Elev E 

motivation?” Svaret får jag i den andra enkäten och andra och tredje intervjun med Elev E. 

Elev E arbetar med uppgifterna delvis för att ”det känns roligare det vi har gjort, för att jag 

tycker om att jobba med praktiska saker och jag kan göra det med händerna”. En förändring 

som sker är att Elev E tycker att matematiken är roligare och han vill lära sig nya saker. Han 

känner lite mer inre motivation än tidigare (Deci & Ryan, 2009). 

Han håller delvis med om att han vill lära sig nya saker på lektionerna för ”det är roligare att 

göra något nytt än att bara jobba med matteboken”. Han vill också komma bort ifrån 

matteboken och att praktiskt är bättre för honom. Berggren och Lindroth (2004) anser att 

laborativ matematik gynnar lärandet för att man ger dem utmaningar på elevens nivå. Man 

måste bygga från grunden anser Olsson och Forsbäck, 2008. Det kan också vara en hjälp för 

eleven att se samband mellan abstrakta och konkreta föremål (Rystedt & Trygg, 2005).  

Undervisningen bör innehålla variationer (Skolverket, 2003).”Jag jobbar för att få betyg” och 

han gör det delvis för att han tycker om det och säger att ”det roligt att göra något praktiskt, 

för man får se hur det går till och lär mig bättre om jag får göra saker”. Matematik är viktigt 

”att lära mig och få ett betyg i matte, men jag fick lära mig att praktiskt är bättre för mig”. 

Han fokuserar mycket på sina betyg och det finns många farhågor med det anser Gärdenfors 

(2010). Betyg och föräldrar drivs av yttre motivation. Det bästa är om man drivs av inre 

motivation för då uppstår det bästa lärandet (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Han skyller på att 

han delvis inte har någon medfödd talang ”nog kan jag lära mig om jag försöker, men jag 

glömmer bort och vissa saker har jag mer talang för än andra”.  

Han glömmer från gång till gång. Detta anser Lunde (2011) är ett problem och de elever som 

känner så måste få mer tid, för då skulle färre elever få matematiksvårigheter. Elever, som har 

matematiksvårigheter, har ofta problem med sitt minne och att lösa problem är en omfattande 

process i hjärnan. Min spekulation är att denna elev även har läs- och skrivsvårigheter. Elever, 

som har det, kan med hjälp av laborativ matematik lösa problem utan att känna sig hindrade 

av sin läs- och skrivförmåga. De kan då hålla kvar saker som vanligtvis belastar deras 

arbetsminne (Berggren & Lindroth, 2004).  

Går det dåligt på ett prov, beror det på att läraren har gjort ett för svårt prov ”ibland kan jag 

tycka att det är svårt och ibland lätt, beror på hur mycket jag kan”. Han bryr sig inte om att 

prestera bättre än andra eller att svara på frågor från andra. Han har inte delvis som mål att 

visa andra att han är bra i matematik och säger han att ”nog vill jag kunna visa andra att jag 

är bra på det, men inte är det mitt mål”. Han vill delvis förstå matematik så bra som möjligt 

och att få en bredare och djupare kunskap i matematik berättar han ”jag vill göra så mycket 

som möjligt, få bättre betyg och lära mig”. Han har delvis inte som mål att undvika att göra 

sämre ifrån sig än de andra eleverna i klassen.  

Han stödjer sig fortfarande på autonom yttre motivation och den har stärkts mer (Deci & 

Ryan, 2009). Behovet autonomi är viktigt för SUM-elever. En lärare som stödjer autonomi 
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ger sina elever förklaringar på de olika valen, lyssnar och eleverna får ge synpunkter 

(Skaalvik & Skaalvik, 2015). De måste få känna sig delaktiga i beslut och handlingar (Deci & 

Ryan, 2000). 

 
 

5.11 Hur ser motivationen ut för Elev F i matematik? 
 

Min första forskningsfråga lyder: ”Hur ser motivationen ut för Elev F i matematik?” Svaret 

får jag i den första enkäten och intervjun med Elev F. 

Elev F arbetar med uppgifter delvis för att läraren inte ska bli arg ”de brukar säga till 

ibland”, för att man måste och för att läraren ska tycka att han är en duktig elev. Elev F styrs 

av kontrollerad yttre motivation och är rädd för att misslyckas, enligt Deci och Ryan (2009), i 

lärarens ögon och enligt medbestämmandeteorin. Han arbetar för att få belöning i form av 

beröm från sin lärare, en så kallad yttre eftersträvansvärd belöning efter aktiviteten (Skaalvik 

& Skaalvik, 2015). Han håller helt och hållet med om att det är för han vill lära sig nya saker 

och att det är viktigt för honom, ”för att ta sig vidare till gymnasiet”.  

Matematiken har ett värde för honom för han vill komma in på gymnasiet. Autonom 

motivation är en del av yttre motivation och innebär, enligt Deci och Ryan (2009), att man 

arbetar för att skolan har ett värde. Han skyller på att han inte har pluggat och förberett sig på 

det, när det går dåligt på ett prov. Han vill delvis svara på frågor, ”jag gillar att få förklara för 

andra” och delvis verka smart. Han vill inte få sämre resultat än andra, visa sig dum inför 

andra och delvis undvika att visa att han har problem. Han styrs av att vara ego-orienterad, för 

att han jämför sig socialt, sin förmåga och prestationer med sina klasskamrater enligt 

Målorienteringsteorin (Skaalvik & Skaalvik, 2015).  

 
 

5.12 Vilka effekter får laborativ matematik för Elev F motivation? 
 

Min andra forskningsfråga lyder: ”Vilka effekter får laborativ matematik för Elev F 

motivation?” Svaret får jag i den andra enkäten och andra och tredje intervjun med Elev F. 

Han arbetar med uppgifter i matematik delvis för att det är roligt ”När man ser det i 

verkligheten istället för en bild har gjort det roligare och man lära sig mycket mer i liten 

grupp”. En av orsakerna till att han ändrat sig är att ”jag lär mig bättre vid praktiskt!”.  

En förändring som sker är att Elev F tycker att laborativt varit roligare och han lär sig mer, 

vilket tyder på att den inre motivationen har ökat hos honom (Skaalvik & Skaalvik, 2015). 

Han arbetar delvis för att läraren ska tycka att han är duktig och säger att ”jag tycker om att få 

beröm, det tycker jag är kul!”. Han arbetar för att han måste eftersom ” för att man ska lära 

sig något och få bra betyg”. Han håller helt och hållet med om att han vill lära sig nya saker 

på lektionerna för ”att det blir lättare när man ska göra nationella proven”. Matematik är 

viktigt för honom ”för att man ska lära sig något och det var roligt. Det är arbetssättet som 

gjort att det är viktigare för mig, det är lättare att förstå hur man ska göra”. Han skyller på 

att han delvis inte pluggat, när ett prov går dåligt ”det är ju ofta så, man måste plugga för att 

klara ett prov”.  
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På frågan om han inte har någon medfödd talang svarar han att han inte har någon åsikt men 

säger att ”jag kommer ihåg det mycket bättre när man får göra det praktiskt och se det!”. Han 

bryr sig inte om andras resultat eller att inte verka dum. Han vill förstå så bra som möjligt för 

han vill delvis kunna svara på frågor från andra elever eftersom ”jag kan lära mig mer om jag 

hjälper andra”. Han känner glädje av att arbeta med andra, vilket tyder på att han känner 

gemenskap och blir motiverad (Gärdenfors, 2010). Han vill delvis visa andra att han är bra på 

matematik ”det är lättare i liten grupp, det är roligare än att bara se en bild. Ibland brukar 

de klaga i större grupper. Mer öppet i den lilla gruppen”.  

Han har mer inre motivation än tidigare. Han är ego-orienterad, men är inte lika rädd för att 

visa sina prestationer för dem i den lilla gruppen. Han börjar inse att man lära sig genom att 

göra fel (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Han säger att laborativ matematik ”var lättare att förstå 

och komma ihåg det”. Han vill lära sig saker, även sådant som inte kommer på ett prov eller 

påverkar mitt betyg och menar att ”då vet jag redan hur man räknar det och då vet jag när det 

kommer upp”. Han vill delvis få en bredare och djupare kunskap i matematik för ”då kan jag 

få bättre betyg och ta mig in på gymnasiet”. Han vill göra skolarbetet i matematik på ett bra 

sätt och håller delvis med om ”för att lära sig bättre”.  

En autonom yttre motivation innebär att skolans värderingar är betydelsefulla och att det är 

viktigt att lära sig och att skolarbetet har ett värde. Denne elev går mot autonom inre 

motivation istället för kontrollerad yttre motivation (Deci & Ryan, 2009). 

 
 

5.13 Sammanfattning av Resultat, Analys och Diskussion 
 
Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur SUM-elevernas motivation i matematik 

påverkas av ett laborativt arbetssätt.  

Mina forskningsfrågor jämför hur motivationen var från början med vilka effekter laborativ 

matematik får för SUM-elevernas motivation. Resultatet visar att elevernas motivation har 

ökat och att jag kan se effekter av min aktion. Effekterna har jag sett genom att lägga de två 

enkäterna bredvid varandra och jämföra hur eleverna har förändrat sina svarsalternativ och 

också genom att intervjua dem. Min analysmetod hjälper mig att se vilka förändringar som 

skett över tid. Dessa effekter har jag analyserat och skrivit in tillsammans med resultatet och 

hänvisat till motivationsteorierna. Jag ser absolut positiva förändringar. Mer glädje, 

uthållighet och tro på sig själva.  

En tydlig förändring som sker visar svaret på enkätfrågan för vem skull de arbetar. SUM-

eleverna menar att de inte längre arbetar för att läraren kan bli arg på dem, vilket några gjorde 

innan aktionen. Det kan bero på att de inte har samma lärare eftersom att jag inte är deras 

ordinarie lärare. Det kan också bero på att de får arbeta på ett laborativt sätt. De flesta har 

ändrat sig och behöver inte längre beröm av läraren, vilket en av enkätfrågorna var, för att 

arbeta bra på lektionerna. Min spekulation är att det kan bero på att vi är i en liten grupp och 

det är lättare att se vem som kan vad i en liten grupp än en stor grupp. Att de inte behöver få 

beröm som belöning när de arbetar, tyder på att de inte styrs helt av yttre motivation. Yttre 

motivation styrs av beröm för att elever ska arbeta och inre motivation uppstår när något är 

intressant, tillfredsställande och roligt (Skaalvik & Skaalvik, 2015).  

Den viktigaste faktorn för att elever ska få lust att lära är att det är roligt och svaret på den 

frågan i enkäten var mycket tydligt. Lärarens engagemang, förmågan att inspirera, motivera 
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och med glädje lära eleverna ny kunskap menar Winberg och Palm (2016) är den viktigaste 

faktorn för lusten att lära. Jag delar Winberg och Palms åsikter och har använt mig av dem i 

min aktion. Det laborativa materialet utvecklar inte lärandet för eleverna om inte läraren 

utmanar elever med frågor och resonemang omkring uppgifterna (Rystedt & Trygg, 2005). 

Det gör vi under aktionen (se bilaga A). Den typiska förändringen som sker för denna grupp, 

är att alla tycker matematik är roligare och de känner sig tryggare i liten undervisningsgrupp. 

Vid aktionens början var de mer negativa till ämnet matematik.  

En av lärarens uppdrag är att skapa förståelse så att eleverna inte tappar sin motivation 

(Skolverket, 2003). Palm (föreläsning, 16 februari 2016) säger att motivation ”påverkar hur 

mycket och på vilket sätt eleverna lär sig”. Tengstrand (2010) anser att de senare åren i skolan 

domineras av arbete i lärobok. Skolverket har sett i sin undersökning att 

matematikundervisning i helklass består av att de har genomgångar, räknar i boken och 

läraren går runt och hjälper eleverna. Ahlström et al (1996) anser att ett varierat arbetssätt kan 

tillfredsställa elevers olika behov. Eleven tycker att det är omväxlande när de får arbeta mer 

laborativt.  

På enkätfrågan svarade SUM-eleverna att arbetade för att de måste och de flesta gör så 

fortfarande. De flesta tycker inte om att arbeta med matematik. Några börjat förändras och är 

positivare. Det visar att de går mot inre motivation medan de andra fortfarande är kvar i yttre 

motivation (Skaalvik & Skaalvik, 2015). De andra behöver längre tid på sig för att ändra 

inställning till ämnet, enligt Lunde (2011).  

Hälften av SUM-eleverna arbetar på lektionerna för att det är viktigt och den andra hälften har 

ingen åsikt. Svaret på den här enkätfrågan får mig att känna att jag påverkat dem åt fel håll. 

Två av dem bytte åsikt och tyckte att det var viktigt. Den elev som inte tyckte att det var 

viktigt har bytt till ingen åsikt. De kanske bara blev less att svara på det i enkäten och tänker 

att om jag väljer ”ingen åsikt” behöver jag inte svara på frågan på samma sätt. Tyvärr är 

väldigt många less att svara på enkäter för vi använder dem i tid och otid. De tycker att det är 

viktigt att komma in på gymnasiet. Det visar att matematik har ett värde för dem och tyder på 

att de styrs av autonom yttre motivation, enligt Deci och Ryan (2009). En autonom 

(medbestämmande) yttre motivation handlar om att eleven har tagit till sig skolans 

värderingar och synen att det är viktigt att lära sig och arbetar för att skolarbetet har ett värde 

för eleven. 

En enkätfråga som handlar om talang visar tydligt att alla utom Elev D, har ändrat sig. Några 

har helt ändrat sig och några har kommit en bit på väg. De börjar koppla ihop anstängning 

med sin talang istället för att de inte kan lära sig. Det laborativa arbetet börjar styra eleverna 

mot strategi och ansträngning (Skaalvik & Skaalvik, 2015) och de individuella framstegen har 

motiverats. Förändringen skulle ha varit större om vi hade haft mer tid menar Lunde (2011) 

och det anser jag också.  

Två av frågorna i enkäten handlar om förståelse och djupare kunskap. De flesta vill förstå 

matematik så bra som möjligt och skaffa sig en bredare och djupare kunskap. De vill nu lära 

sig så mycket som möjligt. Några vill också lära sig sådant som är svårt för dem. Detta visar 

att de dras mer mot inre motivation. De dras även mer mot lärandemål för att de vill lära sig 

(Skaalvik & Skaalvik, 2015). Det är inte längre viktigt för dem att visa att de inte är dumma. 

Många har ändrat sig i denna enkätfråga och tycker att det är mindre viktigt än förut. Elever 

vågar göra misstag därför att de förstår att det är en del av lärandet (Hattie, 2012). Hälften har 

ändrat sig i frågan om att deras mål är att undvika att visa att de har problem med att förstå 

och de är ganska eniga i denna fråga nu.  
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Enkäten visar också att de flesta håller med eller delvis med om att är viktigt att de går bra i 

matematik. Det är viktigt att elever får lyckas annars tappar de lusten att lära sig och sin 

motivation. Eleverna måste tro på sig själva, för då kan de öka sina prestationer och 

motivationen kan hållas kvar. Motivationen sänks om de inte tror på sig själva (Skolverket, 

2003). Läraren har en mycket viktig roll i skolan, enligt Hattie (2009), Hattie har sett ett 

tydligt samband mellan elevers motivation och deras skolresultat. Jag ser precis som Hattie 

sambandet mellan motivation och skolresultat tydligt i min enkät och i mitt dagliga arbete. 

Det är viktigt att läraren tror på elevernas förmåga att lära sig, uppmuntra dem och har bra 

kunskaper i sitt ämne. Undervisningen bör vara varierad (Ahlström et al. 1996). Läraren bör 

dessutom vara lyhörd för om en elev har problem, kunna förklara på ett bra sätt och anknyta 

till verkligheten (Skolverket, 2003). Lärare måste se sig själva som förändringsagenter för att 

lärarens övertygelse och engagemang påverkar elevernas prestationer (Hattie, 2012).  

 

 

5.14 Metoddiskussion 
 

I studien använde jag mig av aktionsforskning, vilket förekommer i småskaliga och praktiska 

forskningsprojekt (Denscombe, 2016). Min studie var liten och hade sex medverkande 

ungdomar. Urvalet var ganska begränsat för att min studie gick ut på att endast de elever som 

visade matematisksvårigheter skulle vara med. Matematiksvårigheter, enligt Lunde (2011), är 

en definition på när en elev inte klarar matematikstudierna som förväntat. Mycket av aktionen 

handlade om att tillvarata alla elevers förutsättningar och arbeta vidare, vilket Runström 

Nilsson (2015) rekommenderade.  

Jag var därför noga med att ta det lugnt och inte ha så många uppgifter. De fick god tid på sig 

att lära sig lektionens mål. Lunde (2011) anser att det är viktigt att man ger elever som lätt 

glömmer från lektion till lektion mer tid för kärnfunktionen och det gjorde jag. I helklass har 

inte läraren möjlighet att hjälpa dem och då uppstår lätt problem. Aktionen kunde ha varat 

under längre tid och jag hade kunnat göra aktioner inom andra områden, men tiden för arbetet 

var begränsad.  

I mitt arbete var enkäten en stomme och utifrån dem har gjorde jag mina intervjuer. Jag var 

glad över att jag använde en enkät som var beprövad. Eleverna besvarade enkäten engagerat 

och den var lätt att besvara, vilket Bryman (2011), tar upp som en viktig faktor. Några svar till 

enkätfrågorna var svårare att läsa av. Jag var därför nöjd över att jag intervjuade dem för då 

fick jag tydligare svar på frågorna. 

De två första intervjuerna gick ut på att fråga dem om hur de tänkte i sina val. Den tredje 

intervjun använde jag för att få svar på min andra forskningsfråga, ”Vilka effekter får 

laborativ matematik för dessa SUM-elevers motivation”. Dessa svar var ganska tillförlitliga 

eftersom de själva fick svara på hur de tänkte. Brymans (2011) rekommendation är att inte 

ställa ledande frågor. Vid några tillfällen kunde de inte svara på frågorna och då valde jag att 

bortse från dem. Däremot var det svårt att inte påverka mina elever i en intervju, vilket Kvale 

(2009) kallar för moralisk påverkan. Jag ansåg att jag påverkade dem till viss del, trots att jag 

försökte att inte göra det. Det var lätt att man hamna på ett sidospår och säga vad jag tyckte i 

olika frågor.  

De etiska övervägandena (Vetenskapsrådet, 2002) försökte jag att använda under hela min 

studie. Eleverna var medvetna om att de när som helst kunde avbryta. Föräldrar, som jag 
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spontant träffade och samtalade med, var positiva till aktionen och det berodde på att deras 

barn hade fått extra hjälp.  

 
 

5.15 Reflektion 
 

Laborativ matematik ökar elevernas inre motivation. Jag avser att arbeta för att eleverna ska 

få mer praktiska inslag i matematik. Man behöver en gång i veckan för att öka förståelsen för 

ämnet, men även för att förändra elevers och lärares syn på matematik. Matematikkunskaper 

som eleven förstår och tycker sig kunna på lektionerna bör fördjupas och tid för repetition och 

reflektion bör avsättas. Många elever tappar intresset för matematik på grund av en alltför 

lärobokstyrd undervisning. Jag anser att det är lärarens skyldighet att ta till sig ny forskning 

på området som till exempel laborativ matematik. Samspelet mellan elev och lärare är viktigt 

för att matematik ska bli intressantare och att de ska få med sig kunskaper ut i arbetslivet. 

 
 

5.16 Förslag till ny forskning 
 

Jag önskar, att jag haft mer tid till förfogande så att jag kunnat göra samma aktion med flera 

klasser på skolan. Jag kommer att försöka att påverka läraren till klassen och erbjuda 

laborativa inslag en gång i veckan. Hela klassen får då prova på mer laborativt arbetssätt, 

medan jag fortsätter med en liten grupp.  

Under studiens gång har nya tankar växt hos mig och jag vill gärna göra en studie i Dweck 

(2015) anda och titta på dynamiskt och statiskt mindset. Du blir vad du tänker! Det vore 

oerhört intressant, för jag har bara skrapat lite på ytan, när jag har försökt att motivera mina 

elever. En speciallärares viktigaste uppgift handlar om att motivera eleverna och försöka få 

dem att förstå hur viktigt det är med matematik.  
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Bilaga A  

Aktionen i Bråk, Procent och Rymdgeometri 

 

Lektion 1 Kortlekar 

Mål: Kunna vad en helhet och del av antal innebär. Hur delarna kan benämnas och uttryckas 

som bråk. Kunna sambandet mellan tal i bråk-, decimal- och procentform. Träna på att föra 

enkla resonemang om sin tankegång och dess rimlighet muntligt.  

Material: Kortlekar som tränar på att se bråk i bråkform och figurer (getSmart KIDS) eller 

bråkform, decimalform, procentform och figurer (getsmart gul).  

Övning: Lägg upp 16 kort på ett bord, låt eleven kombinera två olika kort som är lika värda. 

Eleven ska sedan berätta hur hen tänkte, när läraren väljer två kort ska eleven berätta hur 

läraren troligtvis tänkte. Börja med getSmart KIDS och sedan getSmart gul. 

Hur går man vidare: Utifrån elevens svar tränar man vidare, var noga med att skriva upp 

vilka kombinationer som eleven har problem med och diskutera det tillsammans med eleven 

och om hur man ska tänka för att kombinera korten. Spela detta flera gånger, så att eleven blir 

säkrare på att kombinera. 

Sammanfattning: Diskutera med eleven vad de lärt sig och knyt ihop säcken! 

Exitpass: Använd getSmart gul och lägg upp 16 kort, nu ska eleven kombinera korten så att 

två kort tillsammans bildar talet ett. 
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Lektion 2 Cusinairesstavar 1 

Mål: Lära sig vad en del av helhet och del av antal innebär. Hur delarna kan benämnas och 

uttryckas som bråk. 

Material: Cusinairesstavar och övningar från Malmer (1990). 

Övningar: 9:2A, 9:3, 9:4, 9:5 och 9:6 

9:2A En övning för att lära sig materialet, förstå att olika färger har olika storlekar. 

9:3 Där man får träna vad dubbelt, hälften och tre gånger så stor eller liten betyder. Viktigt att 

eleven lär sig att använda materialet, genom att förstå stavarnas inbördes relationer, vilka 

stavar som är jämna och udda. Med jämna menas att de är delbara i två lika stora delar och 

med udda menas att de är delbara med tre, med fyra etc 

9:4 och 9:5 Tränar mätetalsidén. Där en stav är enheten som man utgår från för att mäta alla 

andra stavar. 

9:6 Tränar helhet och delar. Genom att en stav får ett visst värde, vad är då de andra värda? 

Hur går man vidare: Utifrån elevens svar tränar man vidare, var noga med att titta på vad 

eleven har problem med i uppgifterna och diskutera det tillsammans med eleven och om hur 

man ska tänka för att lösa den. Ta upp liknande exempel, så att eleven blir säker på det som 

blivit fel. 

Sammanfattning: Diskutera med eleven vad de lärt sig och knyt ihop säcken! 

Exitpass: Om den ljusgröna staven är ett, vilken blir då två och tre? 
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Lektion 3 Cusinairesstavar 2 

Mål: Lära sig vad en del av helhet och del av antal innebär. Hur delarna kan benämnas och 

uttryckas som bråk eller procent. Kunna göra lättare beräkningar med bråk. 

Material: Cusinairesstavar och övningar från Malmer (1990) 

Övningar: 9:12, 9:13 och 9:15 

9:12 A) Stavarna benämns med tal i bråkform. Hur mycket är då de andra värda? B) Handlar 

om att jämföra tal i bråkform, vilket som är större eller mindre. 

9:13 Utgångspunkt att en stav benämns till ett. Utifrån detta ska man jämföra tal i bråkform, 

vilket som är större eller mindre. Man ska även träna på att addera olika bråk och se om de 

blir större eller mindre än ett. 

9:15 Att öva utifrån helheten 100%, vad blir då de andra stavarna värda? 

Hur går man vidare: Utifrån elevens svar tränar man vidare, var noga med att titta på vad 

eleven har problem med i uppgifterna och diskutera det tillsammans med eleven och om hur 

man ska tänka för att lösa den. Ta upp liknande exempel, så att eleven blir säker på det som 

blivit fel. 

Sammanfattning: Diskutera med eleven vad de lärt sig och knyt ihop säcken! 

Exitpass:  

9:14 Jämföra tal i bråkform, vilket som är större eller mindre. Man får själv välja stava för att 

lösa uppgiften. 

9:16 Om en stav är värd 100%, vad är de andra då värda? 

                                   

  



35 

 

Lektion 4 Rymdgeometriska kroppar 

Mål: Att lära sig namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar till exempel 

rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid. Förstå vad volym är för något. 

Material: Volymset med alla kropparna, vardagsföremål med rymdgeometriska former som 

t.ex. metallburk (cylinder), Kon (koner från gymnastiken), rätblock (tärningar), Klot (apelsin 

eller boll), pyramid (litet mjölkpaket från café eller i papper), rätblock (mjölkpaket) och 

prisma (glasföremål från optiklådan i fysiken). 

Övning 1: Börja med att visa denna film från youtube som en lärare har gjort. 

https://www.youtube.com/watch?v=F67yotyl35k&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jG

QulC. Där pratar han om dimensioner och olika figurers form. 

Inleder med att visa ett bildspel med alla figurerna och vad de heter. Sju rymdgeometriska 

figurer ska de lära sig namnen på genom att ha dem framför sig och titta på dem två och två. 

Hur många hörn och sidor har de olika figurerna? 

På vägen fråga: Kolla stickvis om de kan namnen på de olika figurerna. Om de kan det så 

går man vidare, annars tränar man en stund till. 

Övning 2: Kub, hur ser den ut om man viker ut den? Låt dem arbeta i par och tillsammans 

diskutera hur den ser ut genom att rita upp den. 

Hur går man vidare: Utifrån elevernas svar tränar man vidare, var noga med att titta på vad 

eleven har problem med och diskutera det tillsammans med eleven och om hur man ska tänka 

för att lösa det. Ta upp liknande exempel, så att eleven blir säker på det som blivit fel.  

Sammanfattning: Diskutera med eleven vad de lärt sig och knyt ihop säcken! 

Exitpass: Hur ser en cylinder ut om man viker ut den? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=F67yotyl35k&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC
https://www.youtube.com/watch?v=F67yotyl35k&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC
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Lektion 5 Volymenheter 

Mål: kunna använda olika enheter för volym 

Material: Kubikmeter, mjölkpaket, måttsatser och hinkar. 

Övning: Räkna ut volymen för ett mjölkpaket. Diskutera sedan om varför det är bra att kunna 

att 1 dm
3
 = 1 liter.   

Hur går man vidare: Visa hur stor en kubikmeter är och de får diskutera i par hur många 

mjölkpaket som ryms i den. Visa sedan hur man kan göra om den till decimeter och 

centimeter och räkna ut hur mycket som ryms i den. De ska få öva på: 1l = ?dl, och sedan 

testa med ett litermått och decilitermått om det stämde. Hur många colaburkar ryms det på en 

liter? Hur många tsk ryms det på en liter? 

Sammanfattning: Diskutera med eleven vad de lärt sig och knyt ihop säcken! 

Exitpass: Hur många milliliter är 1 cm
3
? 
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Lektion 6 Rita ett rätblock och volymen av ett rätblock 

Mål: Lära sig hur man ritar ett rätblock eller kub och hur man beräknar volymen. 

Material: Mjölkpaket och andra föremål som ser ut som ett rätblock, linjal och rutat papper. 

Övningar: De ska få öva på hur man ritar ett rätblock, visar gemensamt och sedan får de 

pröva tillsammans i par.  

Hur går man vidare: Eleverna får träna på att räkna ut volymen på ett rätblock genom att 

mäta föremål och beräkna volymen. 

Sammanfattning: Diskutera med eleven vad de lärt sig och knyt ihop säcken! 

Exitpass: Hur stor volym har kuben? Vad är det för speciellt med en kub? 
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Lektion 7 Olika kroppars volym 

Mål: Lära sig att beräkna volymen för rätblock, prisma och cylinder 

Material: Olika föremål som ser ut som rätblock, prisma och cylinder. 

Övningar: Prata om hur man beräknar volymen av ett rätblock, prisma och cylinder. Att V= 

B x h och vad betyder begreppen basyta och höjd. 

Hur går man vidare: Om de klarar av att beräkna volymen. Beräkna hur stora sidorna på ett 

akvarium måste vara för att rymma 160 liter? 

Sammanfattning: Diskutera med eleven vad de lärt sig och knyt ihop säcken! 

Exitpass: Hur beräknar man volymen av en kista med runt lock? 
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Lektion 8 Spetsiga kroppar 

Mål: Lära sig att beräkna volymen för pyramid, kon och cylinder 

Material: Olika föremål som ser ut som pyramid, kon (snapsglas) och cylinder (pringlesrör). 

Övningar: Prata om hur man beräknar volymen av ett rätblock, pyramid, kon och cylinder. 

Att V= B x h /3och varför man delar med tre. Kolla om det stämmer genom att jämföra en 

kub och en pyramid. Hur mycket vatten ryms i ett snapsglas. Kolla sedan genom att mäta med 

vatten.  

Hur går man vidare: Hur mycket vatten ryms i ett snapsglas. Kolla sedan genom att mäta 

med vatten. 

Sammanfattning: Diskutera med eleven vad de lärt sig och knyt ihop säcken! 

Exitpass: Beräkna volymen för en pyramid. 
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Lektion 9 Mantelytan  

Mål: Lära sig att beräkna mantelytan för cylinder och kon 

Material: Olika figurer, som kon och cylinder. 

Övningar: Prata om vad mantelyta är och hur man beräknar det? Den buktiga ytan på en 

cylinder och en kon kallas mantelyta. Visa lådan med volymfigurerna och hur man kan ta ut 

beräkna mantelytan för kon och cylinder. Prata om formerna cylinder: π x 2r x h och kon: π x 

r x s (sidans längd) 

Hur går man vidare: Hur stor mantelyta har ett pringlesrör och en kon. 

Sammanfattning: Diskutera med eleven vad de lärt sig och knyt ihop säcken! 

Exitpass: Om jag har ett hus som har takstorleken 13 x 6 meter och när det regnar rinner 

vattnet ner i en tunna från taket. Hur många liter vatten rinner det ner i tunnan om det regnar 3 

mm. 
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Lektion 10 Skala 

Mål: Förstå längd-, area- och volymskala 

Material: 8 stycken kuber (Tärningar) som är 1 x 1 x 1 cm 

Övningar: Hur mycket ökar arean på en kub om man dubblar sidornas längder? Hur mycket 

ökar volymen på en kub om man ökar sidorna till det dubbla. Visa hur längdskala, areaskala 

och volymskala fungerar.  

Hur går man vidare: Beräkna hur många stora chokladbollar räcker en sats deg om man får 

ut 40 små chokladbollar. Radien är 1cm på de små bollarna och 2cm på de stora. 

Sammanfattning: Diskutera med eleven vad de lärt sig och knyt ihop säcken! 

Exitpass: Ett dockskåp är tillverkat i ska 1:12. En byrå har volymen 120 cm
3
. Hur stor volym 

skulle kistan ha i verkligheten? 
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Lektion 11 Likformighet 

Mål: Förstå och lära sig räkna med likformighet 

Material: Bilder på likformiga figurer, A4 blad och tejp 

Övningar: Föremål och figurer som har samma form kallas likformiga. Likformiga föremål 

och figurer är förstoringar eller förminskningar av varandra. Använd bilderna av trianglar och 

jämför dess skillnader. De är likformiga, hur kan jag beräkna sidorna? 

Hur går man vidare: Beräkna om två figurer är likformiga? 

Sammanfattning: Diskutera med eleven vad de lärt sig och knyt ihop säcken! 

Exitpass: Vik en cylinder av ett papper med bredd eller längd längst ner. Har cylindrarna 

samma volym? 
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Lektion 12 Laborativt prov Rymdgeometri 

 

Namn:……………………………………………………………………….. 

 

1. Vad heter de olika figurerna? A-G 

A)……………………………………………………………………….………………………. 

B)………………………………………………………………………………………………. 

C) ………………………………………………………………………………………………. 

D) ………………………………………………………………………………………………. 

E) ………………………………………………………………………………………………. 

F) ………………………………………………………………………………………………. 

G) ………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Beräkna korvburkens volym. 

 

 

 

 

 

 

3. Om du skulle vika ut en tärning som ett platt papper, hur skulle den se ut 

då? Rita! 
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4. 1 m
3
=                liter 

 

5. 1dm
3
=               liter 

 

6. Rita av suddkartongen i verklig storlek och beräkna dess volym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Beräkna volymen på   som finns i klassrummet. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Om jag dubblar sidorna på en kvadrat, hur många gånger större blir den 

då? Rita gärna. 

 

 

 

javascript:UsercontrolCMSControl412DisplayImage('/addshop/useruploadimages/extra_mjuk_kon_norm.jpg', '/addshop/useruploadimages/extra_mjuk_kon.jpg', 0);
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Bilaga B 

Enkäten 

 

Ringa in den siffra som du tycker passar till frågan: 

1.  Tar helt och hållet avstånd 

2. Tar delvis avstånd 

3. Vet inte/har ingen åsikt 

4. Håller delvis med 

5. Håller helt och hållet med 

1. När jag jobbar med uppgifterna jag får under lektionerna i matematik så gör jag det 

för att… 

A) … läraren inte ska bli arg på mig 

1 2 3 4 5  

B) … läraren ska tycka att jag är en duktig elev 

1 2 3 4 5 

C) … jag vill lära mig nya saker 

 1 2 3 4 5 

D) … jag kommer att skämmas om jag inte gör dem 

1 2 3 4 5 

E) … det är roligt. 

1 2 3 4 5 

F) … man måste 

1 2 3 4 5 

G) … jag tycker om det 
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1 2 3 4 5 

H) … det är viktigt för mig 

1 2 3 4 5 

 

2. När det gått dåligt för mig på ett prov har det oftast berott på att… 

A) …. jag inte pluggat tillräckligt mycket för det. 

1 2 3 4 5 

B) … jag inte har förberett mig så mycket som jag skulle ha kunnat göra. 

1 2 3 4 5 

C) … jag inte har någon medfödd talang för det. 

1 2 3 4 5 

D) … läraren gjort ett för svårt prov. 

1 2 3 4 5 

 

3. I matematik är det viktigt för mig att jag får bättre resultat på proven än andra 

elever. 

1 2 3 4 5 

 

4. I matematik är det viktigt för mig att kunna svara på frågor från andra elever 

eftersom det betyder att jag kan mer än de. 

1 2 3 4 5 

 

5.  I matematik är mitt mål att prestera bättre än de andra eleverna i klassen. 

1 2 3 4 5 
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6. Ett av mina mål är att visa andra att jag är bra på matematik. 

1 2 3 4 5 

 

7. Det är viktigt för mig att verka smart jämfört med andra i min klass. 

1 2 3 4 5 

 

8. Det är viktigt för mig att verkligen förstå matematik så bra som möjligt. 

1 2 3 4 5 

 

9. Jag strävar efter att skaffa mig en bredare och djupare kunskap i matematik. 

1 2 3 4 5 

 

10. Mitt mål är att lära mig så mycket som möjligt i matematik. 

1 2 3 4 5 

 

11. I matematik vill jag helst att vi jobbar med saker som vi lär oss mycket av, även om 

det är sådant jag tycker är svårt att lära mig. 

1 2 3 4 5 

 

12. I matematik vill jag lära mig saker, även sådant som inte kommer på ett prov eller 

påverkar mitt betyg. 

1 2 3 4 5 
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13. Mitt mål i matematik är att undvika att göra sämre ifrån mig än de andra eleverna i 

klassen. 

1 2 3 4 5 

 

14. I matematik är det viktigt för mig att jag inte får sämre resultat på proven än mina 

kamrater. 

1 2 3 4 5 

 

15. I matematik är det viktigt för mig att inte verka dum. 

1 2 3 4 5 

 

16. Ett av mina mål i klassen är att undvika att visa att jag har problem med att förstå. 

1 2 3 4 5 

 

17. När jag försöker göra bra ifrån mig på lektionerna i matematik gör jag det därför 

att… 

A) … min lärare ska tycka att jag är en duktig elev. 

1 2 3 4 5 

B) … jag tycker om att göra skolarbetet i matematik på ett bra sätt. 

1 2 3 4 5 

C) … jag kommer att råka illa ut om det inte går bra. 

1 2 3 4 5 

D) … det är viktigt för mig att försöka göra bra ifrån mig i matematik. 

1 2 3 4 5 
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Bilaga C 

Tidsplan för enkät, intervju och aktion 

 

Dag Studiens olika moment 
1 Enkät 1 och intervju 1 
2 Lektion 1 
2  
4  
5 Lektion 2 
6 Lektion 3 
7 Lektion 4 
8 Lektion 5 
9 Lektion 6 
10  
11  
12  
13 Lektion 7 
14 Lektion 8 
15 Lektion 9 
16 Lektion 10 
17  
18  
19 Lektion 11 
20 Lektion 12 
21 Enkät 2 och intervju 2-3 
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Bilaga D 

Sammanfattning av elevernas enkätsvar 

Under varje elev står två siffror. Den första är vad de svarade på enkät ett och den andra vad 

de svarade på enkät två för varje fråga. 

 

Enkätfråga Elev A Elev B Elev C Elev D Elev E Elev F 
1 A 3/2 2/1 4/1 2/1 1/1 4/3 
1 B 4/3 3/4 4/1 2/1 3/3 4/3 
1 C 2/4 4/4 3/5 3/3 4/4 5/5 
1 D 1/1 4/1 1/1 1/1 2/1 3/3 
1 E 1/2 1/1 1/4 2/1 1/4 3/4 
1 F 5/2 5/4 5/5 4/5 5/3 4/5 
1 G 1/1 1/1 1/4 2/2 1/4 3/3 
1 H 1/3 4/4 5/5 4/3 5/3 5/5 
2 A 3/3 3/4 5/3 5/5 4/4 4/4 
2 B 3/3 3/4 5/3 5/5 4/4 4/4 
2 C 5/2 5/4 5/3 1/1 4/2 3/3 
2 D 4/4 4/3 1/3 1/1 4/3 3/3 
3 1/3 1/1 1/1 1/1 2/2 3/3 
4 1/3 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 
5 1/2 1/1 1/1 1/1 2/1 3/3 
6 1/2 3/2 1/1 1/1 2/2 3/4 
7 1/2 2/2 1/1 1/1 1/2 4/3 
8 1/3 4/4 3/5 5/5 4/4 4/5 
9 1/3 4/5 5/5 3/5 4/3 3/4 
10 1/2 5/5 3/5 3/5 5/4 4/5 
11 1/3 5/4 1/4 5/5 4/4 4/5 
12 1/1 4/3 4/5 1/1 2/2 3/4 
13 1/2 3/1 1/1 1/1 3/2 4/3 
14 2/2 2/1 1/1 1/1 2/2 4/3 
15 3/2 4/2 2/1 1/1 1/2 4/3 
16 1/1 4/1 4/1 1/1 1/1 4/3 
17 A 4/3 4/3 4/1 1/1 3/3 4/4 
17 B 1/3 3/3 3/4 1/1 4/4 3/4 
17 C 1/1 5/2 4/4 3/1 2/3 3/3 
17 D 2/2 5/4 3/5 4/5 4/4 4/5 

 


