
 
 

 
Linda Viklund 
Ht 2016 
Examensarbete, 30 hp 
Speciallärarprogrammet inriktning matematik, 30 hp 

 

 

 

Elevers inställning till lärande i 
matematik på gymnasiet – 
Skillnader och likheter mellan högpresterande elever och 
elever i behov av stöd. 
 

 

 

  



1 
 

 

 

Sammanfattning 
 
Internationell matematikdidaktisk forskning har på senare år influerats av psykologin. Motivation, 
självreglering och mindset är tre faktorer som anses påverka inlärningen. Genom att, i en enkät, 
kvantitativt undersöka dessa tre faktorer i den svenska gymnasieskolan och jämföra med elevers 
betygsresultat framgår en signifikant skillnad mellan elever med betyget F och elever med betyget A. 
Genom en kvalitativ semistrukturerad intervju utforskas området djupare. Fram träder en bild av vilka 
skillnader och likheter i inställningen till lärande i matematik som finns mellan elever i behov av stöd 
och högpresterande elever. Elever i behov av stöd saknar tydliga kunskapsmål och kopplar sina 
resultat till yttre faktorer såsom lärare, kamrater och arbetsro. Elever i behov av stöd saknar också till 
stor del förmågan att själv reglera sitt lärande och har ett mer statiskt mindset. Högpresterande elever 
uttrycker tydligare mål, är effektivare att reglera sitt lärande och har ett mer dynamiskt mindset. 
 
Nyckelord: 
 
Motivation, Självreglering, Mindset, Matematikinlärning 
 
Engelsk titel: 
 
Students approach to learning mathematics in high school - 

Differences and similarities between high performing students and students in need of 
support.  
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Inledning 
Få ämnen i skolan väcker så många känslor som matematikämnet. Otaliga är berättelserna om 
ångest och vånda kopplat till matematikundervisning och provsituationer.  I värsta fall 
cementeras misslyckanden genom att föräldrar och andra förebilder ursäktar barn och ungas 
misslyckanden genom att berätta om sina egna misslyckanden som om man kan födas till att 
vara hopplös i matematik. Då är det inte så konstigt att man som elev inte riktigt längtar till 
matematikundervisningen. Forskning har på senare år visat att man inte föds med en 
förutbestämd hjärnkapacitet utan att hjärnans kapacitet växer i takt med utmaningar (Dweck, 
2000). Något som däremot kan skilja är i stället tiden vi behöver för att tillgodogöra oss ett 
visst stoff (Klingberg, 2016). I en studie av Sjöberg (2006) visade det sig att endast en bråkdel 
av undervisningstiden i matematik användes till just matematik. Läroplanen reglerar skolans 
verksamhet. 

Läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) inleds med viktiga ord ur skollagen:  

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildning inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta 
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära.  

Trots detta är det många som möter hinder under sina tolv år av matematikundervisning på 
grundskolan och i gymnasiet. Viss internationell forskning visar att motivationen och lusten 
att lära matematik avtar genom hela skolgången med ett särskilt fall runt elva till tolv års ålder 
(Leroy & Bressoux, 2016; Skolverket, 2003c). Önskvärt vore att motivationen istället ökade 
eller var stabil genom skolgången. 

Den internationella studien Programme for International Student Assessment (PISA) som leds 
av Organisation for Ekonomic Co-operation and Development (OECD) har genomförts sedan 
1998. Studien undersöker och jämför hur väl förberedda 15 åringar är att för att klara sig i 
vardagen, arbetslivet, sociala sammanhang och vidare studier. Sedan studien startade så har 
Sveriges resultat rasat inom matematikområdet och låg 2012 under genomsnittet i OECD.  
Genom att undersöka ungdomarnas inställning till lärande har studien visat att motivation, 
självförtroende och inlärningsstrategier är positivt korrelerade med skolprestationer. 
Resultaten från 2015 års PISA undersökning visade en vändande trend. Sverige ligger nu på 
och över medel i samtliga områden och är därmed tillbaka på 2009 års resultat. Resultatet 
visar också att svenska elevers motivation och intresse har ökat för matematik och 
naturvetenskap. Tyvärr så är skillnaden mellan lågpresterande och högpresterande elever stor. 
Vi står med andra ord inför en fortsatt utmaning att få med våra lågpresterande elever på 
tåget. (Skolverket, 2004, 2012, 2016) 

Regeringen tillsatte 2003 en statlig utredning med uppdrag att förändra attityder till och öka 
intresset för matematikämnet samt utveckla matematikundervisningen. Vilket resulterade i 
SOU 2004:97 där fyra handlingsförslag lades fram. Utredningen definierar dåvarande 
regeringsmål:  

Regeringens ambitioner är mycket höga. Svenska elevers och 
studerandes resultat skall i framtiden vara ledande vid internationella 
jämförelser. Målen relateras också till EU:s utbildningsmål 
om ökad antagning till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar 
för att utveckla EU till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade 
ekonomi. (SOU, 2004:97,s.13) 
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Fyra handlingsområden ska lyfta lärandet i matematik av vilka två är direkt riktade mot 
intresse och motivation. Det första förslaget syftar till att utveckla intresset för matematik, 
”Stöd och utveckla aktiviteter som ökar intresset för och insikterna om matematikens värde, 
roll och betydelse i vardag, yrkesliv, vetenskap och samhälle.” Därpå följer förslag om 
lärarutbildning samt samordning av resurser och det sista förslaget handlar om syfte och mål: 
”Tydliggör och utveckla syfte, mål, innehåll och bedömning i matematik för hela 
utbildningssystemet.” I båda förslagen ovan är syfte och mål med matematik samt bedömning 
av matematik kunskaper viktiga grundstenar för elevers motivation. Samtliga fyra punkter 
framhäver vikten av att genom god undervisning, meningsfull bedömning och andra 
aktiviteter förmedla nyttan med matematik för både individ och samhälle. En nytta som är 
viktig att förmedla för att öka motivationen hos våra elever. Genom att motivera till ökad 
utveckling i matematik bidrar vi till en dynamisk kunskapsbaserad ekonomi. I en sådan 
ekonomi är det viktigt att alla är med och bidrar efter egen förmåga, något som varit en 
bidragande orsak till att man på senare år har intresserat sig för orsaker till att elever hoppar 
av sina utbildningar i förtid. I en registerstudie som genomförts av Skolverket (2014) betonas 
vikten av att gymnasieelever slutför sina utbildningar för att i större utsträckning gå vidare 
med studier eller etableras på arbetsmarknaden. Som avslutning i rapporten poängteras några 
viktiga faktorer som skolan kan arbeta med för att minska avhoppen. Däribland följande: 
  

Det är viktigt att eleverna upplever att utbildningen är meningsfull och utvecklande. Både lärare 
och annan skolpersonal som lyckas stimulera elevers lust att lära har stor betydelse. Skolan har 
ett ansvar att stärka elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende att lära, och att främja 
deras motivation.(Skolverket, 2014, s.45)  

  
Det är viktigt för alla elever att känna mening med skolarbetet men extra viktigt för elever 
som på ett eller annat sätt befinner sig i behov av stöd i skolan och i synnerhet i svårigheter 
med matematikinlärningen. Genom en historisk återblick kan man se att det svenska 
skolsystemet har gått från att vara en skola för några till att vara en skola för alla. Inkludering 
till skillnad från exkludering och nivågruppering av olika slag gynnar alla elever, från de mest 
högpresterande till de lågpresterande (Wallby & Carlsson, 2001). Den tydliga utvecklingen 
mot en mer inkluderande skola där alla elever oavsett socialbakgrund, funktionshinder och 
andra kategoriseringar ska rymmas i samma kontext utmanar traditionell undervisning. I 
läroplanen Gy 11 framgår tydligt att alla elever har rätt till anpassningar och särskilt stöd för 
att nå målen. I första hand ska dessa anpassningar och det särskilda stödet ges inom ordinarie 
undervisning. Vilket i praktiken innebär ett långtgående ansvar för varje undervisande lärare 
att planera och förbereda undervisningen så att den passar elever inom ett stort 
kunskapsspann.  

Omfattande forskning visar att alla elever främjas av adekvat välplanerad undervisning och att 
goda relationer mellan lärare och elever är av största vikt liksom motivation och lusten att lära 
(Hattie, 2009). Trots detta är det inte trivialt att utforma undervisning som passar alla. Det 
finns inga enkla lösningar. I skollagen (2010:800) står det tydligt att arbetssätten i skolan ska 
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I våra styrdokument framgår också vikten 
av att eleverna upplever en lust att lära. Skolverket definierar begreppet lust till lärande som 
följande: 

Den lärande har en inre positiv drivkraft och 
känner tillit till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka ny kunskap som 
är betydelsefull för både individens utveckling och samhällets behov (Skolverket, 2003c, s.6). 
 

Trots ett tydligt uppdrag så är målet om ett lustfyllt lärande långt ifrån uppfyllt. Skolan är en 
stor institution där förändringar tar tid. 
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Det senaste årtiondet har influenser från psykologin påverkat den matematikdidaktiska 
forskningens inriktning. Faktorer som bidrar till lärande såsom motivation (vad som driver), 
självreglering (att själv driva) och mindset (inställning till lärande) har till viss del utforskats i 
samband med matematikundervisning. Genom att ytterligare undersöka dessa faktorer är 
tanken att denna studie ska föra diskussionen om vikten av rätt inställning till lärande 
ytterligare ett steg närmare klassrummen. Förhoppningen är också att resultaten speciellt ska 
bidra till att hjälpa elever i behov av stöd att finna vägen till ett livslångt och lustfyllt lärande i 
matematik. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken inställning svenska gymnasieelever på 
studieförberedande program har till matematikinlärning med avseende på motivation, 
självreglering och mindset. Samt skapa kunskap om vad en framgångsrik inställning till 
lärande i matematik består av. 

1. Hur skattar högpresterande elever i förhållande till lågpresterande elever sin 
inställning till matematik med avseende på motivation, självreglering och mindset? 
 

2. Vilka skillnader och likheter finns mellan högpresterande och lågpresterande elevers 
inställning till lärande i matematik med avseende på motivation, självreglering och 
mindset? 
 

3. Hur ser samvariationen mellan motivation, självreglering och mindset ut på 
individnivå? 
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Tidigare forskning och teoretisk bakgrund 
 

I skollagen (2010:800) står det att utbildningen ska vila på vetenskapliggrund och beprövad 
erfarenhet. I nedanstående forskningsgenomgång presenteras de begrepp som står i fokus i denna 
studie och de teorier och den kunskap som redan finns inom området. Forskningsgenomgången tar 
sin utgångspunkt i en litteratursökning på studiens huvudbegrepp tillsammans med matematik 
med viss avgränsning i tid (i ett första urval år 2000 och framåt) vilket genererar ett 20-tal 
träffar på artiklar och böcker. Utöver de teorispecifika studier som redovisas nedan under 
respektive begrepp framkom en grupp studier som belyser områdets komplexitet genom att 
visa hur lärande påverkas av många olika förutsättningar såsom exempelvis genetiska och 
eller inlärda.  Grehan, Mac an Bhaird och O´shea (2015) undersöker tillexempel vad som får 
vissa elever att delta i frivilligt matematikstöd på universitetet medan andra låter bli, studien 
visar att rädslor, sociala relationer och olika motivationskategorier utgör skillnaden i just den 
kontexten. Utöver kontextspecifika studier av ovan nämnda slag har ett antal aktuella 
populärvetenskapliga böcker om matematikinlärning baserade på forskning bidragit med 
inspiration till denna studie.  En sådan bok är Klingbergs (2016) Hjärna gener och jävlar 
anamma där olika aspekter av elevers förutsättningar för att lära matematik utforskas. Det är 
tydligt att många faktorer inverkar på elevernas förmåga att tillgodogöra sig kunskaper. 
Tidigare forskning visar på hur viktiga elevers inställningar till matematikundervisningen är 
för elevers inlärning. Några pekar också ut en riktning i hur man bäst förbereder och 
genomför undervisning för att få eleverna med på tåget. Däremot är det svårare att finna 
forskning som specifikt riktar sig mot hur elever i behov av stöd bäst hjälps mot en 
framgångsrik inställning till lärande i matematik.  

Elever i behov av stöd 
Trots omfattande forskningsinsatser saknas enkla förklaringar till varför vissa elever är i 
behov av stöd i matematik. Sjöberg (2016), Lunde (2010), Lundberg och Sterner (2009) samt 
Engström (2015) beskriver den sammansatta komplexa problematiken. Begreppet dyskalkyli 
florerar relativt frekvent men saknar enligt ovanstående evidens. Orsaker som har bekräftats 
genom studier är i stället sociologiska, psykologiska, neuropsykologiska, pedagogiska, 
didaktiska, strukturella och organisatoriska faktorer. Det finns med andra ord många 
fallgropar att se upp för. När elever själva får sätta ord på orsaker pekas ofta på bristande 
studiero i stora grupper och andra strukturella orsaker ut. För att kunna hjälpa enskilda 
individer är det därför viktigt att göra en gedigen kartläggning av elevens specifika 
förutsättningar och förmågor.  Men för denna studie räcker det med att förstå omfattningen av 
möjliga utmaningar som kan leda till matematiksvårigheter för att förstå vikten av att arbeta 
preventivt och inkluderande, något som kan göras genom att ge alla elever goda 
förutsättningar. Det är en strategi som också stämmer väl överens med nuvarande skollag och 
läroplaner.  

Högpresterande elever 
Högpresterande elever karakteriseras av hög inre motivation, tilltro till egen förmåga och 
uthållighet. Skolverket (2012) har skrivit en rapport om högpresterande elever i Sverige där 
de också beaktar resultat från stora internationella studier såsom TIMSS och PISA. Rapporten 
visar bland annat att höga prestationer till stor del bygger på inlärda förmågor och uthållighet. 
Att en stor del av dessa elever kommer från hem med god studievana anses vara en 
bidragande orsak till vilket förhållningssätt eleverna har till sina studier. Även lagom höga 
förväntningar från lärare är en bidragande faktor liksom rik och varierad undervisning som 
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stimulerar nyfikenhet och ger utrymme att utveckla olika förmågor. Nivågruppering däremot 
har visat sig kunna bidra till negativ stress och alltför snäv undervisning. I rapporten menar 
man också att det är viktigt att skolan uppmuntrar och motiverar elever som saknar stöd 
hemifrån för att så många elever som möjligt ska kunna prestera på höga nivåer (Skolverket, 
2012). 

Motivation 
Motivation kan beskrivas som en process som startar och upprätthåller en målorienterad 
aktivitet (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Motivation består av tre olika delar, kognitioner, 
emotioner och beteenden. Kognitioner är elevernas inställning och förväntningar. Emotioner 
är deras känslor och upplevelser. Beteenden är exempelvis ansträngningar, uthållighet och 
koncentration (Skaalvik & Skaalvik, 2016).  

Motivation är ett begrepp som har utforskats i vid bemärkelse under en längre period och 
genererat en rik flora av teorier och modeller. Av intresse för studien är också omotivation. 
Omotivation är motsatsen till motivation och har visat sig vara en signifikant faktor för 
elevers insats under matematiklektioner (Leroy & Bressoux, 2016). Utifrån studiens syfte 
presenteras här motivationsteorier kopplade till lärande. Motivet till att så många olika teorier 
presenteras är att de belyser motivation till lärande ur olika perspektiv. Motivation är ett 
komplext begrepp så för att få en djupare förståelse studeras fenomenet ur flera infallsvinklar. 
Dessa kommer senare användas för analys av de resultat som genereras för att söka efter vilka 
olika typer av motivation som karakteriserar olika elevgrupper. Skaalvik och Skaalvik (2016) 
ger en god översikt om de olika motivationsteorierna och belyser både likheter och skillnader 
mellan dem vilket är av vikt för att förstå vilka av elevernas upplevelser som kan kopplas till 
motivation.  

Tron på sin egen kapacitet 

Elevernas tro på sin egen förmåga att klara av uppgifter som de ställs inför påverkar 
motivationen att starta och genomföra uppgifter. Förutsättningar såsom tid, svårighetsgrad, 
tidigare erfarenheter och upplevelser påverkar elevens tro på den egna förmågan olika i olika 
situationer och motivationen kan således variera från situation till situation (Skaalvik & 
Skaalvik, 2016). 

Självvärdering av egna ämneskunskaper 

Denna teori bygger på att elever jämför sina ämneskunskaper med andras. Till skillnad mot 
tron på sin egen kapacitet så är värderingen av ämneskunskaper mer stabil över tid och 
således inte lika påverkbar genom val av uppgifter, tidstillgång och liknande. 
Självvärderingen av ämneskunskaper har visat hög korrelation med motivation över tid hos 
gymnasieelever (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

Målorientering (achivement goal theory) 

Här skiljer man mellan två olika grunder för motivation. Å ena sidan uppgiftsorientering som 
i praktiken innebär att du motiveras av att utveckla dina kunskaper och förmågor. Med denna 
typ av motivation drivs du att arbeta hårdare när du stöter på motgång. Å andra sidan 
egoorientering som innebär att du motiveras av att visa upp dina kunskaper. Då riskerar du 
istället att undvika områden som du inte tycker att du kan tillräckligt bra, vilket blir 
kontraproduktivt när vi talar om lärande (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 
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Förväntningar och värden (expectancy-value theory) 

I teorin kombineras elevers förväntningar om att lyckas med värdet som uppstår av 
aktiviteten. Exempelvis skulle en enkel uppgift med stora värden kopplade till sig vara mer 
motiverande än en svår uppgift som inte har något värde kopplat till sig. Olika typer av 
värden som lärande kan ha för eleverna:  

 Inre värde/Intresse värde (exempelvis lust) 
 Nyttovärde (exempelvis för framtida yrke) 
 Personligt värde (exempelvis för självbilden) 
 Kostnad (exempelvis tidsåtgång) 

Utifrån denna teori är det med andra ord viktigt att eleven ser nyttan med matematik för att 
motiveras att satsa tid och engagemang i ämnet (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

Inre och yttre motivation – Medbestämmande 

Inre motivation är att arbeta med något som är lustfyllt, ger glädje och tillfredställelse. Yttre 
motivation får man istället genom exempelvis belöningar alternativ bestraffningar. Mellan 
dessa motpoler finns också en skala av olika former av inre och yttre motivation där inre 
motivation anses ge mest varaktig kunskap och yttre motivation ses som en sista utväg. 
Lärarens relation med eleven blir avgörande för vilken typ av motivation som driver eleven. 
Autonomi i skolarbetet bidrar till ökad inre motivation (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

Attribution 

Teorin om attribution fokuserar på hur elever förklarar sina framgångar respektive 
misslyckanden. Oavsett resultatet så ordnar elever in sina prestationer i sin tankevärld och 
medvetet eller omedvetet så tillskrivs händelsen förklaringar till varför det gick som det gick. 
Genom att tolka egna och andras reaktioner så kan eleven antingen tillskriva prestationen inre 
eller yttre orsaker till resultatet. Inre orsaker är sådant som eleven själv kan påverka såsom 
satsad tid, energi och möda eller möjligtvis begåvning. Yttre orsaker är i stället lärarens 
prestation, kompisars inverkan eller andra yttre omständigheter som ligger utanför elevens 
kontroll. Det är då en fördel för elevens motivation om framgångar kan förklaras av inre 
attribut och motgångar med yttre attribut (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

Självkänsla och motivation 

Begreppet självkänsla beskrivs av Skaalvik och Skaalvik (2016) som:  

Självkänsla handlar…om att man accepterar sig själv som man är och att man därmed trivs med 
sig själv. (Skaalvik & Skaalvik, 2016, s.73) 

Självkänsla hänger ihop med motivation för lärande genom att en god självkänsla ger trygghet 
att försöka och misslyckas och kämpa vidare tills eleven lyckas. En låg självkänsla kan istället 
leda till att eleven räds motgångar och därför undviker utmaningar som riskerar att förstärka 
den låga självkänslan. Olika försvarsmekanismer kan då tillämpas såsom fusk, undanflykter, 
utåtagerande och andra självvalda handikapp (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

Sociala relationer och motivation 

Teorin grundar sig på känslan av samhörighet som är ett grundläggande psykologiskt behov 
liksom känslan av kompetens. Här står relationer mellan eleven, lärare och andra elever i 
fokus. Relationerna ses ur två dimensioner den inre och den yttre dimensionen. Den yttre 
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dimensionen handlar om hur lärare och elever bemöter den enskilde individen. Den inre 
dimensionen handlar istället om hur eleven själv uppfattar bemötandet. Respekt, samhörighet, 
förståelse, omtanke, vänskap och rimligt höga förväntningar är några faktorer som leder till 
högre motivation att anta utmaningar och lärande. Osäkerhet, orimliga förväntningar, 
utanförskap och isolering gör stället att elever tappar fokus på lärande (Skaalvik & Skaalvik, 
2016). 

Kritik inom fältet 

Viss kritik kan riktas mot att ovanstående teorier appliceras på barn och ungdomars 
upplevelser och prestationer då begreppsbilden huvudsakligen kommer ur ett vuxenperspektiv 
(Giota, 2001). Samtidigt visar flera studier enligt ovan att många elever tappar inre motivation 
och lust under sin väg genom skolan.  

Den lust att lära och inre motivation som finns hos de yngre eleverna som strävar efter 
lärandemål, har hos de allra flesta ersatts av rena prestationsmål under grundskolans senare år 
och på gymnasieskolan (Giota, 2002, s.13) 

 
Det är därför extra viktigt att höra elevernas egna uttryck för vilken typ av motivation de 
upplever och om de upplever någon motivation alls för att kunna hjälpa eleverna till ett 
livslångt lärande i matematik. 
  

Självreglering och lärande  
Självreglering är ett övergripande begrepp som används inom psykologin för att beskriva 
processer där individen tar kontroll över sina känslor och handlingar. Inom lärande får 
begreppet en snävare användning. Boekaerts (2006) beskriver grundidén i självreglerat 
lärande som att eleven kan samordna sina kognitiva resurser såsom känslor och handlingar till 
stöd för att nå sina lärandemål. I praktiken innebär det att eleven planerar, genomför och följer 
upp sitt lärande. Självreglering innebär också att eleven är medveten om vad som krävs för att 
den ska kunna fokusera på lärande såsom sömn, mat, träning, och andra friskfaktorer och ser 
till att rusta sig på bästa sätt.  

Forskning om självreglering finns på olika nivåer, där den psykologiska självregleringen är 
den mest omfattande. I denna studie kommer dock endast självreglerat lärande att behandlas 
vilket endast utgör en liten del av fältet. Forskning om självreglerat lärande landar ofta i 
klassrumspraktiken till skillnad från samma område inom psykologin som spänner över hela 
individens tillvaro. Flera olika modeller har tagits fram som stöd för elevers självreglering där 
planering, utvärdering och reflektion är viktiga delar. Den kanske vanligaste typen av 
självreglering som vi arbetar med inom matematikundervisning är olika scheman som vi lär ut 
vid exempelvis problemlösning där man följer en förutbestämd arbetsgång. Men 
självreglering är mycket mer än så. Zimmerman (2002) uttrycker att självreglering inte är en 
egenskap som man har eller saknar. Självreglering består istället av flera viktiga delar som 
Zimmerman uttrycker (Zimmerman, 2002, s.66, egen översättning): 

a) Sätta upp specifika och relevanta mål för sig själv. (Setting specific 
proximal goals for oneself) 

b) Tillgodogöra sig kraftfulla strategier för att nå målen. (Adopting 
powerful strategies for attaining the goals) 
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c) Följa valda prestationer för att synliggörautveckling. (Monitoring one´s 
performance selectively for signs of progress) 

d) Bearbeta sin fysiska och sociala kontext så att den passar till målen. 
(Restructuring one´s physical and social context to make it compatible 
with one´s goals) 

e) Hantera sin tidsanvändning effektivt. (Managing one´s time use 
efficiently) 

f) Självvärdera sina metoder. (Self-evaluating one´s methods) 

g) Tillskriva orsaker till resultat. (Attributing cautions to results) 

h) Anpassa framtida metoder. (Adapting future methods )  

I en modell som kan användas för att utveckla självreglering placerar Zimmerman (2002) 
regleringen i tre faser: fore thought (förförståelse/förberedelse), performance 
(prestation/genomförande/lärande) och self reflections (reflektion över sin insats). Där eleven 
inför lärtillfället ska ställa upp mål och förbereda sig för att lära sig så bra som möjligt. Under 
lärtillfället förväntas eleven övervaka sin aktivitet och efter sker reflektion och avstämning 
huruvida lärande har skett samt vad som kan utvecklas. 

Självregleringen känns även igen som en av de fem nyckelstrategier som förekommer inom 
formativbedömning. Där aktiveras eleven till att äga sitt eget lärande genom självbedömning 
och olika verktyg som manar till reflektion såsom exempelvis genom att skriva loggbok 
(William, 2013). 

Mindset  

Begreppet mindset kan beskriva inställningen till individuell framgång. Ytterligheterna är ett 
statiskt mindset eller ett dynamiskt mindset. En individs mindset kan skilja sig inom olika 
områden, en individ kan således ha en statisk inställning till matematik och en dynamisk 
inställning till exempelvis idrott. Ett statiskt mindset innebär att man tror att man föds med en 
viss begåvning eller fallenhet som avgör hur väl man lyckas inom olika områden. Effekten 
blir då att man tillskriver sin egen insats en liten vikt och i vissa fall undviker utmaningar för 
att man på förhand tror sig veta hur det ska gå. Ett statiskt mindset kan leda till att eleverna 
blir passiva med en begränsad vilja att kämpa. Ett dynamiskt mindset innebär i stället att man 
föreställer sig att hjärnan växer med utmaningar och att ju mer hjärnan utmanas desto mer 
framgångsrik blir man. För exempelvis matematikinlärning skulle innebära att det lönar sig att 
anstränga sig och vara uthållig med sin inlärning (Dweck, 2015). 

Mindset och matematikundervisning 

Begreppet mindset har etablerats av Dweck som har ägnat 30 år av sin karriär åt att studera 
motivation och lärande. Teorin om mindset utvecklades i samband med att hjärnans plasticitet 
har kunnat fastställas bland annat genom en studie av taxichaufförer i London. När hjärnan 
utsätts för utmaningar så avfyrar synapserna elektriska impulser. Ju fler impulser som sänds ut 
desto fler vägar för signalerna skapas i hjärnan vilket får till följd att kommande impulser får 
lättare att hitta rätt och effektiviteten i hjärnan ökar. Hjärnan anpassar sig med andra ord till 
den belastning som den utsätts för. (Dweck, 2015) 
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I samband med inlärning får detta effekten av att hjärnan växer när den utsätts för problem. 
Det Dweck har visat är att det är individens inställning till utmaning som är avgörande för hur 
mycket hjärnan växer. Om en elev ställs inför en utmaning med inställningen att antingen kan 
jag eller så kan jag inte så sänds en liten mängd impulser genom hjärnan. Om en elev istället 
ställs inför en utmaning med inställningen att hjärnan växer ju mer jag kämpar med problemet 
så skickas en betydligt större mängd impulser genom hjärnan. Det är alltså den skillnaden i 
inställning som Dweck har benämnt som mindset. (Dweck, 2015) 

Inom matematikundervisning har Boaler (2013, 2016) fångat upp Dwecks forskning om 
mindset och byggt vidare på hur kunskapen kan bidra till att utveckla matematikundervisning. 
Dweck och Boaler är överens om att matematik är ett av de undervisningsområden som lider 
mest av statiska mindset. Boaler har tagit fasta på att det är av stor vikt att dels undervisa 
eleverna om möjligheten för hjärnan att växa och utvecklas, men också vikten av att våga 
göra fel. En annan del av Boalers slutsats är att vanliga korta uppgifter med rätt och fel svar 
leder eleverna till ett statiskt mindset medan större öppna uppgifter hjälper eleverna att arbeta 
mer utforskande i matematik vilket leder till ett mer dynamiskt mindset. Olika 
representationsformer och konkret matematik hjälper också eleverna att öka förståelsen och i 
förlängningen hjärnan att växa. Men även hur man praktiserar bedömning, feedback, 
grupperingar, och klassrumsnormer påverkar elevernas inställning till lärande.  

Lika men olika 
De tre begreppen motivation, självreglering och mindset är tätt sammanflätade vilket är en av 
anledningarna till att det är särskilt intressant att studera hur och om de samverkar. Varje 
begrepp bärs fram av separat forskning samtidigt som de också överlappar varandra. Figur 1 
får här symbolisera relationerna mellan begreppen. 

 

Figur: 1 Faktorer som påverkar inställning till lärande 

För att kartlägga exakt hur de tre delarna hänger ihop skulle man behöva studera uppkomsten 
av begreppen utifrån en karta över hur olika forskningsfält växer fram över tid men uppenbart 
är att alla tre berör hur individer förhåller sig till sitt lärande. Utifrån de olika definitionerna 
av de olika delarna växer en bild fram av hur de förhåller sig till varandra. Teorier om mindset 
utgår från traditionell motivationsforskning men beskriver rent biologiskt hur hjärnan 
fungerar under olika förutsättningar och vad som exempelvis förklarar varför 
uppgiftsorienterade mål fungerar bättre än egoorienterade mål(Dweck, 1999; Skaalvik, 2016). 
Överlappningen mellan motivation och självreglering är att båda behandlar kognitioner, 
känslor och handlingar (Zimmerman, 2002; Boekaerts, 2005). Däremot så är känslor och 
kognitioner drivande i motivationen som påverkar handlandet medan det omvända gäller i 
självreglering. I självreglering är det handlingar såsom förberedelser, genomförande och 
uppföljning som påverkar emotioner och kognitioner. Följaktligen samverkar motivation, 

Motivation

SjälvregleringMindset
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självreglering och mindset på olika plan. Samtliga är delvis situationsbundna, mer eller 
mindre medvetna förklaringar till individers kognitioner, känslor och handlingar i samband 
med lärande. Unikt för de tre områdena är att mindset involverar biologiska processer, 
självreglering fokuserar på människans unika reflektions förmåga medan motivation 
fokuserar på den känslomässiga drivkraften.   
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Metod 
Utifrån givna förutsättningar kommer en triangulering mellan kvantitativa och kvalitativa 
metoder att genomföras vilket ger en möjlighet att tränga djupare in i ett område samtidigt 
som tillförlitligheten ökar när man belyser området från flera riktningar (Bryman, 2008). 
Undersökningen består av en kombination av enkät, intervju och dokumentstudier.  

Urval av försökspersoner 
För att utifrån tillgänglighet få ett så brett urval som möjligt har respondenter valts från två 
närliggande kommuner. Utöver tillgänglighet har respondenter valts uteslutande från 
studieförberedande program där resultat i form av betyg i Matematik 1b/c samt lust till 
lärande är av största vikt för fortsatta studier. Respondenterna kommer från två klasser på 
Samhällsprogrammet, två klasser på Ekonomiprogrammet och en klass på det 
Naturvetenskapliga programmet samtliga på kommunala gymnasieskolor. För att underlätta 
insamlingen av resultat för klasserna som ska undersökas genomförs enkäten i år två med 
avseende på år ett och kurserna Matematik 1b och c. Totalt besvarade 120 elever enkäten av 
dessa hade 9 betyget F och 9 betyget A. Dessa 18 elever valdes till representanter för 
högpresterande elever och elever i behov av stöd. Bland eleverna som besvarade enkäten 
valdes sex elever ut för intervju. Tre elever i behov av stöd och tre högpresterande (betyg A-
C) elever utifrån tillgänglighet. Ett litet slumpmässigt bortfall på grund av sjukfrånvaro 
förekom samt en elev som valde att inte delta trots närvaro. Bortfallet har undersökts genom 
att de frånvarande eleverna i en av klasserna söktes upp vid senare tillfälle för att besvara 
enkäten och visar ingen avvikelse från den övriga populationen varken i resultat eller 
inställning.  

Material 
Den första delen av studien utgörs av en kvantitativ del bestående av enkät och dokument 
studie. En pilotenkät utformades med en självskattning där eleverna baserat på en muntlig 
presentation av de tre delområdena motivation, självreglering och mindset skattade sig inom 
vartdera området. Dock uppstod många frågor och presentationen fick kompletteras på plats 
vilket gav utrymme för stor osäkerhet. Därför korrigerades enkäten (se bilaga 1) med en 
skriftlig presentation av områdena som då blev densamma för alla elever. Enkäten bestod 
endast av tre frågor och en möjlighet att uttrycka egna upplevelser för att säkerställa att alla 
elever orkade behålla engagemanget i alla delar. Efter medvetet övervägande valdes 
pappersform då många av de svagaste eleverna ofta saknar dator på lektionstid och sällan 
svarar på mail. Enkätsvaren sammanställdes därefter med elevernas betygsresultat. Elever 
med betyget F respektive A valdes ut för analys då ytterligheter var av intresse i form av 
skillnader och likheter enligt studiens frågeställningar. 

Som ett andra fördjupande och klargörande steg skapades en semistrukturerad intervjumall 
(se bilaga 2) för att gå djupare in på elevernas upplevda inställning till lärande i matematik. 
Intervjuformatet valdes för att dels fokusera på studiens tre huvudområden motivation, 
självreglering och mindset samt dels ge utrymme för elevernas personliga berättelser en så 
kallad narrativ intervju. Frågorna valdes med omsorg för att få en djup bild av elevens 
inställning till lärande i matematik där olika former av motivation, självreglering och mindset 
utforskas. Intervjuerna inleddes med en pilotintervju som visade sig fungera bra och därför 
användes till samtliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum och ljudet 
spelades in med hjälp av dator (Brinkman, Kvale, 2014). 

  



15 
 

Procedur 
Insamlingen av data inleds med att undervisande lärare kontaktas för att få tillgång till klasser 
med elever på studieförberedande program. Enkäterna lämnades sedan ut personligen under 
ordinarie matematiklektion. Fem klasser med vardera cirka tjugofem elever besvarade enkäten 
om motivation, självreglering och mindset. Eleverna tog sig tid och var grundliga i sina svar 
och redogörelser. Därefter begärdes betyg ut för de valda klasserna genom skolornas 
administration.  Resultaten av enkäterna sammanställdes med elevernas betyg i ett 
Exceldokument. Betygen tilldelas ett tal mellan 1-10 för att lättare kunna jämföras med 
enkätresultaten. Betygen gavs följande värden: F=0, E=2, D=4, C=6, B=8, A=10. Ur data 
plockades två resultatgrupper ut och analyserades. Det var elever i behov av stöd med betyg F 
och högpresterande elever med betyg A. Data för de två elevgrupperna sammanställdes till 
medelvärden som sedan analyserades med standardavvikelse och konfidensintervall. En 
robust metod som lämpar sig väl för små jämnstora stickprov (Körner & Wahlgren, 2015). De 
individuella förhållandena mellan motivation, självreglering och mindset visualiseras genom 
spridningsdiagram där regressionskoefficienten anges för att ge en förståelse för hur starkt 
sambandet är. Regressionskoefficienten ligger mellan noll och ett där noll innebär att det helt 
saknas samband och ett att sambandet är helt linjärt. 

Utifrån resultatet på enkäten genomförs ett urval där tre elever i behov av stöd i matematik 
samt tre högpresterande elever väljs ut för intervjuer. Motivet till urvalet är att fördjupa 
förståelsen för skillnader och likheter i inställning mellan de två grupperna av elever. 
Intervjuerna spelades in och lyssnades igenom upprepade gånger. Materialet kategoriserades 
sedan utifrån vilka teorier som kunde beskriva innehållet och jämfördes därefter utifrån en 
tematisk ram. Figur 3 visar en överblick av ramen: 

 Motivation Självreglering Mindset 

Betyg A    

Betyg F    

Likheter    

Skillnader    

 

Figur 2: Tematisk ram 

Den tematiska ramen användes för att lyssna noggrannare och sätta elevernas berättelser i ett 
sammanhang. Utifrån motivationsteoriernas olika fokus samt utifrån självreglering och 
mindset framträder berättelserna i ett nytt ljus. Elevernas berättelser delas upp i kärnuttryck 
som sorteras in under de teorier som beskriver elevens upplevelse. Teorierna överlappar 
varandra vilket leder till att ett och samma uttryck återkommer flera gånger. Avslutningsvis 
sammanställdes resultatet med hjälp av en tematisk analys utifrån likheter och skillnader 
mellan de två grupperna.  
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Etiska överväganden 
Samtliga elever har informerats skriftligt och muntligt om syftet med studien samt att 
deltagandet är frivilligt och kan avbrytas vi vilken tidpunkt om helst. Samtliga har också 
informerats om att resultatet kommer att presenteras i sådan form att anonymiteten för 
informanterna säkerställs. Med det goda uppsåtet att förbättra elevernas möjligheter och 
vetskapen om att samtliga elever är över 15 år har inte vårdnadshavares tillstånd inhämtats. 
Ingen har utsatts för någon påverkan under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2011). 

Metoddiskussion  
Genom att kombinera en kvantitativ ansats med ett kvalitativt djup får jag en mer valid 
undersökning. Enkäten omfattar många fler elever än intervjuerna och utgör studiens grund. 
Intervjuerna kan ge exempel på hur elever ur olika kategorier ställer sig till sitt lärande i 
matematik. Svagheten är att varken den kvantitativa eller den kvalitativa ansatsen blir så 
omfattande. I bästa fall kan viktiga frågor synliggöras för framtida forskning inom ett mycket 
intressant och högaktuellt område. 

Reliabilitetens svaga punkt i denna studie är urvalet. Det sträcker sig över två kommuner som 
förvisso skiljer sig ganska mycket åt men optimalt vore naturligtvis att urvalet slumpades över 
hela landet för att ge en så rättvis bild som möjligt. Styrkan är att studien ligger mycket nära 
fältet och berör frågor som vi vet är aktuella i skolor runt om i Sverige varje dag. Det är med 
andra ord inga överraskande resultat för oss som arbetar på fältet men bidrar ändå till ökad 
kunskap då gymnasiet är ett relativt outforskat område.  
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Resultat 
Resultaten av denna studie kommer att presenteras först med den kvantitativa delen och 
därefter den kvalitativa delen av studien.  

Enkätundersökning och betygsresultat 
Resultatet från enkätundersökningen tillsammans med elevernas betygsresultat presenteras i 
tre delar. Först presenteras skillnader mellan högpresterande elevers och elever i behov av 
stöds självskattning.  Därefter analyseras skillnaderna och slutligen jämnförs de tre faktorerna 
med varandra för samtliga elever ur de två grupperna. 

Elever skattar egen grad av motivation, självreglering och mindset 

I enkäten har eleverna skattat egen grad av motivation, självreglering och mindset på en skala 
från 0 till 10. Där skattningen 0 står för omotivation, ingen självreglering och statiskt mindset 
och skattningen 10 står för full motivation, självreglering och ett dynamiskt mindset. Betygen 
representeras genom 0 för F, 2 för E, 4 för D, 6 för C, 8 för B och 10 för A. Figur 3 visar 
medelvärden för hur elever med betyget F och elever med ett betyg A skattar sina förmågor. 
Det framgår att elever med betyg F, i genomsnitt, skattar sig betydligt lägre än motiverade 
som eleverna med betyg A. Beträffande de övriga förmågorna uppvisas samma resultat.  

 

Figur 3. Elever med betyget A och E skattning av motivation, självreglering och mindset. 
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Skillnader och likheter mellan högpresterande och lågpresterande elever  

Tabell 1.  Självskattningar av elevgrupper med betyget A och F.  

 Elev med betyget F  Elev med betyget A 

 Medelvärde  Standardavvikelse  Medelvärde  Standardavvikelse  Intervallskattning 95 % 

konfidensintervall 

Motivation  3,11  0,86  7,0  1,22  [3,4 ; 4,4] 

Självreglering  2,56  2,01  6,11  1,96  [1,6  ; 5,6] 

Mindset  3,66  1,32  6,33  1,58  [1,2 ; 1,46] 

 
En intervallskattning visar att skillnaden mellan medelvärden är signifikant till nittiofem 
procent i ovanstående tabell.  
 
Samvariationen mellan motivation, självreglering och mindset  

Tabell 2. Korrelation mellan medelvärdet av elevers självskattningar. 

  Motivation   Självreglering 

Motivation  ‐   

Självreglering  0,615  ‐ 

Mindset  0,814  0,731 

Notera att n = 18,  9 elever med betyget F och 9 elever med betyget A. Samtliga koefficienter är signifikanta för  p < 0,05. 

 

Intervjuer 

Intervjuerna med elever i behov av stöd och de högpresterande eleverna syftar till att fördjupa 
och vidga förståelsen för skillnader och likheter mellan de två elevgrupperna som visade sig i 
den kvantitativa delen. Intervjuresultaten har analyserats utifrån den tematiska ramen som 
presenterats i metoddelen och resultaten presenteras här utifrån vilken teori som beskriver 
elevernas upplevelser. De två elevgrupperna har separerats för att tydliggöra likheter och 
skillnader. Först presenteras materialet med fokus på motivation, därefter riktas fokus mot 
självreglering och slutligen mindset. Elevernas uttryck presenteras tillsammans utifrån 
betygstillhörighet för att säkerställa att ingen elev känns igen. 

Motivation med fokus på elevers tro på sin egen kapacitet 

Eleverna med F i betyg har en tung ryggsäck att bära. Tidigare upplevelser av misslyckanden 
och ett lågt självförtroende gör att de upplever stora motgångar. Även små motgångar får 
stora konsekvenser för motivationen. Elevernas uttryck nedan visar på uppgivenhet inför en 
uppgift som känns övermäktig. 

När det inte går bra då tappar man motivationen. Ville klara NP men det var omöjligt. Ville men 
visste att det var svårt. Hann aldrig lära mig det jag skulle i grundskolan. Försökte i början, gav 
upp vid motgång. Rädd för att glömma. Kommer ta tid att lära sig. 
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Eleverna med högre betyg uttrycker istället mer generella framgångar och erfarenheter av sina 
studier, ett litet hinder stör inte helheten och motivationen består.  

 
Efter ett prov som gick dåligt så tappade jag lite motivation, annars går det bra. 
Det går bra i det mesta. Vi hade mycket plugg på grundskolan och fick in tänket att plugga. 

 
 
Motivation med fokus på självvärdering av egna ämneskunskaper 

Då eleverna saknar tilltro till sina ämneskunskaper tryter motivationen. Ängslan och oro blir 
till hinder för elevens inlärning genom att eleverna undviker utmaningar och undviker att 
ställa frågor som skulle kunna motverka svårigheterna. Tilltron till ämneskunskaperna är 
starkt korrelerad med elevens motivation (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Eleverna med F i 
betyg upplever ämnet som svårt och försöker till viss del undvika att utsätta sig för det: 

Matte har jag svårt för överhuvudtaget det är det svåraste ämnet. Ville men visste att det var 
svårt. Om det är något jag inte tror att jag ska klara av och sedan får hjälp så går det. Ställer inte 
frågor för jag fattar ändå inte. Fattar inget.  

Högpresterande elever stärks istället i sin motivation av att de tycker att ämnet är ganska lätt.  

Har alltid haft ganska lätt för matte. Har ganska lätt för matte.  
 
Motivation med fokus på målorientering 

Utifrån målorientering framgår det att eleverna med F i betyg saknar konkreta kunskapsmål 
med sina matematikstudier. Istället är målet delvis att ingen ska förstå att man inte kan samt 
att undvika att misslyckas, så kallade egoorienterade mål (Skaalvik & Skaalvik, 2016).  

När det inte går bra tappar man motivationen. Verkar obrydd så att ingen ska fatta att jag bryr 
mig. Blir stressad om någon bryr sig. Ville ha någon bredvid mig, var rädd att göra fel och 
behöva göra om.  

Eleverna med C-A i betyg har konkreta kunskapsmål och en bild av varför det är viktigt att 
lära sig matematik för framtida studier och yrkesroller. Denna motivationsgrund för 
matematikinlärningen kallas för uppgiftsorientering (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

Mitt mål är att gå på högskolan och att ha minst C i alla ämnen, matten är extra viktig. Matten är 
ett extra viktigt ämne för oss som läser ekonomi. Mitt mål är att läsa vidare. Jag siktar mot minst 
C i alla ämnen. Sen är det inte säkert att man når det men. Matten är viktig för ekonomer, som 
ett grundämne. Visste redan från början att jag skulle läsa många mattekurser så jag såg till att 
inte halka efter. Högre studier. 

Motivation med fokus på förväntningar och värden  

Det är tydligt att elever som har F i betyg upplever kostnaden som större än nyttan vid 
matematik inlärning. De ser många hinder men vet inte riktigt varför de måste lägga tid och 
kraft på att övervinna dem.  

Svårt att koncentrera mig. I klassrummet med kompisar då koncentrerar jag mig hellre på annat. 
Har aldrig tyckt att det varit riktigt roligt. Svårt att få förklarat. Kommer ta tid att lära sig. Ville 
men visste att det var svårt. Ville ha någon bredvid, var rädd att göra fel och behöva göra om. 
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För lite tid. Tråkigt. Pratar hellre med kompisar. Man kommer ju få nytta av det men det är svårt 
att fatta. 
 

Den högpresterande gruppen upplever nyttan större än kostnaden och är beredd att lägga ner 
arbete på att lära sig. 

Matten är ett extra viktigt ämne för oss som läser ekonomi. Matten är viktig om man ska läsa 
vidare.  Van att arbeta mycket på lektionerna. Roligt när man förstår.  

Motivation med fokus på inre och yttre motivation 

Det som framgår tydligast i fråga om inre och yttre motivation är lusten och bristen på lust till 
matematik undervisningen. Båda grupperna uttrycker både inre och yttre motivation och båda 
grupperna påpekar att man blir mer motiverad när det går bra och mindre motiverad när man 
stöter på motgångar. Nedan först elever med F i betyg.  

Speciallärare avgörande. Har aldrig tyckt att det varit riktigt roligt. När det inte går bra tappar 
man motivationen. Skönt att få undan. Vill ha någon bredvid, rädd att göra fel. Vill bli bättre. 
Vill kunna själv. Föräldrar som peppar. Till slut var jag tvungen.  Ville klara mig för att få 
godkänt. Alltid bra att kunna. Man kommer ju få nytta av det men det är svårt att fatta. Föräldrar 
som pushar. 

Och elever med högre betyg. 

Det är mer jag som vill. Mest motiverad är jag när jag får arbeta i egen takt så jag hinner lära 
mig. Vissa lärare hotar typ med att ”Ni måste kunna det här!” Matte är ganska kul. Läraren är 
viktig för motivationen. I sjuan var jag inte jättebra på matte men det blev roligare när jag blev 
bättre på det.  Känner mer motivation mot slutet av kursen och inför prov. Kul när man förstår. 
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Motivation med fokus på attribution 

När man lyssnar igenom intervjuerna utifrån teorin om attribution framgår det tydligt att 
eleverna med C-A i betyg inte uttalar sig om sina studier i termer av varken inre eller yttre 
orsaker. Ingen av eleverna med C-A i betyg uttrycker någon särskild orsak till sina resultat. 
Däremot så har eleverna med F i betyg många olika orsaker till sina misslyckanden. De allra 
flesta orsakerna upplevs eleverna som yttre orsaker som de själva inte kan påverka så som 
lärarbyten och kamrater som stör. Andra orsaker såsom bristande förståelse, läsförståelse och 
stress bidrar till en ängslan och upplevelse av otillräcklighet. 

Yttre: Dåligt på grund av helklass. Svårt att få förklarat. För lite tid och hjälp. Gick inte ihop 
med läraren. Bytte skola och lärare. Kan ingenting för jag har inte gjort något. Viktigt med bra 
lärare annars lyssnar jag inte och vill inte ha hjälp. Viktigt med en personlig kontakt. Viktigt 
med individanpassad undervisning. Kompisar tar uppmärksamhet och tid. Hög ljudnivå stör. 
Rörigt arbetssätt. Om man får olika förklaringar så blir det osäkert och det är viktigt att förstå.  

Inre: Svårt med koncentrationen. Svårt att förstå texten ibland. Fattar inte genomgångar, ger 
upp. Lättare att jobba på datorn för där ser man bara en uppgift åt gången. I boken ser man allt 
och blir lätt stressad. Hann aldrig lära mig det jag skulle. 

Motivation med fokus på självkänsla och motivation 

Det finns en tydlig skillnad mellan de två gruppernas uttryck. I gruppen med F i betyg ges 
uttryck av lågt självförtroende vilket ger en underliggande bild av en låg självkänsla.  

Förstod ingenting – gav upp. Vill ha någon bredvid, rädd att göra fel. Om jag inte är 
koncentrerad vid genomgången så kan jag inte koncentrera mig sedan heller. När jag får mycket 
gjort känns det bra. När jag inte får mycket gjort känns det dåligt. Kan ingenting för jag har inte 
gjort något. Föddes att vara sämst på matte. Nervös vid prov.  

Däremot i gruppen med höge betyg uttrycker eleverna en inre trygghet som inte 
nödvändigtvis är avhängig deras prestationer och därmed kan förstås som en god självkänsla.  

Bra så länge jag gör mitt bästa. Tappade lite tro på mig själv när det gick dåligt på ett område. 
Jag känner mig trygg med att jag gör mitt bästa och det räcker. 

Motivation med fokus på sociala relationer och motivation 

Det framgår att de sociala relationerna som berör matematikinlärningen är av stor vikt för 
samtliga elever. Samtidigt så är det viss skillnad på hur man uttrycker sig om de olika 
relationerna där de högpresterande eleverna ser dem som ett stöd medan den andra gruppen 
ser relationerna som potentiella eller reella hinder för inlärningen. Först uttryck från eleverna 
med F i betyg. 

Specialläraren är viktig. Kompisar är viktiga. Var inte på några lektioner för jag och läraren 
klickade inte. Det var bara bråk. Sedan gick jag iväg med speciallärare och gjorde klart allt. 
Bytte skola och lärare. Hann aldrig lära känna lärarna. Viktigt att ha en personlig kontakt. 
Viktigt med bra lärare annars lyssnar jag inte och vill inte ha hjälp. Verkar obrydd så ingen ska 
fatta att jag bryr mig. Blir stressad om någon bryr sig. Förstår bättre när kompis förklarar. På 
slutet kom vi bra överrens för då förstod han mig. Svårt att samarbeta med uppgifter. Föräldrar 
som pushar. Viktigt att läraren bryr sig. Vissa lärare idiotförklarar en. Viktigt att läraren inte ser 
ner på en om man inte förstår för att man ska våga fråga.  

Nedan uttryck från elever med betyg C-A. 
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Hemma har de alltid sagt att det är bra så länge jag gör mitt bästa. Lärarna spelar en viktig roll 
för motivationen. Några klasskompisar kan jag ha utbyte av i min inlärning. Lärarna spelar en 
viktig roll för motivationen. Hemma tycker de att så länge jag gör mitt bästa så är de nöjd om jag 
är nöjd. Min kompis och jag brukar hjälpa varandra. Bra lärare. Bra stöd hemma. Läraren är 
viktig. Jag lär mig när jag förklarar för andra. 

Sammanfattning av elever i behov av stöds upplevelse av motivation 

Eleverna uttrycker en låg motivation. Tron på egen kapacitet är låg. Eleverna värderar sina 
ämneskunskaper mycket lågt och de saknar målorientering i form av uppgiftsorientering utan 
har istället viss egoorientering. Detta leder till att de undviker uppgifter som de inte är säkra 
på att de redan kan och undviker att be om hjälp. Förväntningarna på ämnet matematik är 
låga, de ser ingen nytta med kunskaperna. Samtidigt är kostnaden för den insats som krävs av 
eleverna hög både i form av tid och den arbetsinsats som skulle behövas. Eleverna är inte 
heller beredda att ge upp sitt sociala umgänge med klasskompisarna eller sociala medier för 
att lära sig matematik. Inre och yttre motivation uttrycks i båda grupperna men dominerande 
utifrån denna aspekt är att motgångar minskar lusten till lärande i matematik. Eleverna med F 
i betyg har stött på många motgångar samtidigt som de har svårt att se nyttan med 
matematiken. Det är tydligt att eleverna helt saknar autonomi i sitt lärande där de är mycket 
beroende av andra. Den uttrycksform som stämmer bäst överens med dessa elevers 
upplevelser av motivation är attribution. Eleverna uttrycker många yttre attribut till sina 
bristande resultat och sin låga grad av inlärning. Inre attribut finns till viss del och 
undergräver elevernas tilltro till den egna förmågan så som exempelvis svårigheter att läsa 
och förstå text. Även sociala relationer upptar en stor del av elevernas upplevelse av 
matematikundervisningen. Relationen till läraren står i centrum men även relationen till 
klasskamrater. Eleverna med F i betyg är mycket känsliga för negativ inverkan från lärare, 
familj och kamrater som kan spela en avgörande roll för motivationen.  

Sammanfattning av högpresterande elevers upplevelse av motivation 

Eleverna med högre betyg upplever att de är väl rustade för att plugga matte men kan också få 
svackor när de stöter på motgångar men dessa blir inte lika långvariga som för de svagare 
eleverna. De har tydliga mål med sin inlärning ofta i form av vidare studier och betygsmål. 
Matematikämnet är viktigt och roligt så de lägger ner mycket arbete på att lära sig. De har ett 
inre driv och tycker att det är roligt när det går bra. De uttalar sällan särskilda orsaker till att 
det går bra eller dåligt förutom att det är viktigt att lägga ner tid och arbete. Eleverna känner 
sig trygga med att de gör sitt bästa och min tolkning är att de utstrålar en sund självkänsla. 
Sociala relationer upplevs som en bidragande faktor till framgång med stöttande lärare och 
föräldrar. Klasskamrater kan störa ibland men ses även som en tillgång i lärandet.  

Fokus på självreglering före, under och efter lärtillfälle 

Elevernas upplevelser sorteras in i tre steg före, under och efter utifrån den modell som 
Zimmerman (2002) presenterar för självreglering. I de fall då eleverna saknar tydliga mål så 
blir det tydligt att de inte heller kan reflektera över om de når sina mål. Med bristande målbild 
är det svårt att bestämma sig för hur man ska komma framåt. Eleverna är till viss del 
medvetna om hur de använder sin tid men den prioriteras inte i första hand för att lära 
matematik. Orsaker tillskrivs framgång och misslyckanden men många gånger orsaker som 
eleven upplever ligger utanför den egna kontrollen. Strategier för lärande utvecklas inte 
medvetet för att de ska bli bättre på att lära sig matematik. Däremot så finns det en mer 
generell medvetenhet om vilka klasskamrater som har bra eller dåligt inflytande samt att mat 
och sömn är viktigt. 
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Före: Äta bra, sova bra, gärna träna före. Förbereder mig inte. Förbereder inte. Viktigt att inte 
vara stressad. 

Under: När jag sitter i liten grupp och verkligen koncentrerar mig då går det in. När jag sitter 
med kompisar så ägnar jag mig hellre åt dem. Ibland väljer jag att tänka på annat. Svårt att få 
förklarat. Försökte hålla kvar motivationen. När jag inte förstod så gjorde jag det jag redan 
kunde. Skönt att få undan. Rädd att behöva göra om ifall man gör fel. För lite tid. Om jag inte är 
koncentrerad vid genomgång så kan jag inte vara det sedan heller. Jag kan sitta vid kompis och 
ändå vara koncentrerad. Jag har jobbigt med pennor. Försöker öva. Försöker sitta med den som 
kan hjälpa mig så jag får hjälp. Ställer inte frågor för jag fattar inte. Lär mig bra med 
speciallärare. Lär mig bäst mitt på dagen. Lär mig bäst av att argumentera och diskutera. 
Förståelsen viktig. Viktigt att förstå helheten. Lär mig inte på lektionerna. Lättast hemma med 
pappa för han har tid. Lär jag mig inte så tar jag det nästa gång.  

Efter: När jag har fått mycket gjort då känns det bra. När jag inte får mycket gjort känns det 
dåligt. 

Eleverna med högre betyg har tydliga strategier för sin inlärning samt kan påverka sin egen 
koncentration. De förbereder sig till lektionerna och tar eget ansvar för att jobba ikapp om de 
missat något. Flera uttrycker att de vid behov använder extra tid utöver lektionstid för att 
uppnå sin fulla potential. Elevernas engagemang i samtliga tre faser visar att de själva reglerar 
sitt lärande: 

Före: Tar med material. Generella strategier för att lära mig bra i skolan som att äta och sova. 
Räknar hemma inför prov. Lär mig bäst på morgonen. Tar med grejer till lektionen. Äter och 
sover för att orka. Viktigt att veta varför man ska lära sig det blir roligare då. Kollar filmer inför 
varje genomgång, då hänger man med bättre. 

Under: Lär bäst av att arbeta självständigt. Antecknar vid genomgångar. Jag tycker bäst om att 
arbeta självständigt utifrån en planering. Antecknar vid genomgångar. Jag tycker att det är skönt 
att arbeta självständigt för då kan man träna på det man behöver. Jag kan fokusera även om det 
är pratigt, blir det för mycket så tar jag på mig hörlurar sen kör jag bara. Lägger ner mycket tid. 
Viktigt att lägga ner tid och hålla fokus på genomgångarna.  Jobbar bra på kvällen. 

Efter: Räknar hemma om vi har prov eller om jag missat något. Om jag missat något så tar jag 
igen det på extra tid hemma eller i skolan. 

Fokus på mindset, förutsättningar och utmaningar 

Många upplevelser som eleverna med F i betyg uttrycker visar på att de har ett statiskt 
mindset, exempelvis upplevelsen att vissa föds till att ha lätt att lära. En elev i gruppen 
däremot menar att det bara är att träna, träna, träna så lär man sig. Men även här är det 
tveksamt om det är uttryck för ett dynamiskt mindset då eleven i nästa stund menar att hen har 
svårt för matte och att det är det svåraste ämnet, vilket tyder på en statisk inställning.  Men då 
man inte har antingen statiskt eller dynamiskt mindset så är bilden ändå att eleverna med 
betyget F befinner sig mer åt den statiska delen av skalan vilket stämmer väl överens med den 
kvantitativa delen av resultatet i denna studie. 

Att man är duktig och har lätt att koncentrera sig från början. Beror på om man tycker att det är 
kul. Vissa har ju alltid haft lätt för att lära sig. Vissa har lätt att lära in saker. Har man svårt att 
lära sig jobbar man så hårt man kan. Hoppas det ger resultat. När det inte går bra tappar man 
motivationen. Vill ha någon som sitter bredvid mig så man inte gör fel och behöver göra om. 
Alla kan om man vill. Vill tro att jag föddes att vara sämst på matte. Tror det är mycket gener 
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också. Vet inte. Spelar stor roll vad man gör. Träna, träna, träna. Har svårt för matte, det är det 
svåraste ämnet. 

I jämförelse med elever i behov av stöd så har de högpresterande eleverna uttryck mer 
dynamiska inställningar till lärande där fokus ligger på den egna insatsen och att lära av sina 
misstag. På frågan om vad de tror det är som avgör hur lätt man har för matematik svarar de 
såhär: 

Inställningen. Inställningen spelar stor roll. Måste lägga tid och arbete för att lära sig. Plugga så 
lönar det sig. 

Och sina misstag ser de på så här: 

Det är ok att göra fel men ibland är det pinsamt. Har alltid haft ganska lätt för matte. Ibland 
pinsamt att göra fel. Jag lär mig av mina fel.  

Likheter och skillnader utifrån tematisk ram 
Här besvaras den andra frågeställningen områdesvis och en fördjupad bild av likheter och 
skillnader mellan elever i behov av stöd och högpresterande elever inställning träder fram. 

Motivation 

Vissa likheter finns mellan elever med F i betyg och elever med högre betyg. Elever ur båda 
grupperna påpekar att de tappar motivation när de stöter på motgångar. Båda grupperna av 
elever nämner betyg som motiverande. Men det finns också tydliga skillnader. 
Högpresterande elever kan beskriva tydliga mål som är kopplade till något mätbart 
exempelvis att komma in på högskolan eller ett specifikt betyg. Medan elever i behov av stöd 
uttrycker sig mer sällan om mål och då ofta lite vagare mål som exempelvis ”vill ju ha 
godkänt”. Flera elever i behov av stöd talar också om omotivation vilket inte förekommer 
bland de högpresterande eleverna. Elever i behov av stöd upplever förståelsen och vikten av 
goda sociala relationer som avgörande för motivationen. En annan påfallande skillnad är att 
eleverna med F i betyg har en rik flora av yttre attribut vilka de tillskriver sina 
tillkortakommanden. Eleverna uttrycker hinder som exempelvis lärare, klasskamrater, 
bristande resurser, tidigare skolbakgrund och inte minst bristande koncentration. Även den 
egna förmågan värderas ner och ger uttryck för en låg självkänsla. 

Självreglering 

Likheter mellan eleverna är att flera elever ur de olika grupperna är medvetna om att det är 
viktigt med sömn, mat och träning för att ha bra förutsättningar för lärande. Flera tänker på att 
ta med material till lektionerna. 

Skillnaderna är att elever i behov av stöd uttrycker många behov som måste vara uppfyllda 
för att de ska kunna lära sig och vet vad som hindrar dem i deras lärande. Dessa elever 
upplever hinder för inlärningen utanför deras kontroll såsom exempelvis tillgång till 
speciallärare, arbetsro eller svårighetsgrad.  Högpresterande elever tar ett större eget ansvar 
och arbetar extra om de missat lite någon lektion.  De högpresterande eleverna är också mer 
förberedda för lektionerna och värderar genomgångar högre. 

Mindset 

Likheter finns då många anser att hårt jobb gör skillnad för inlärningen. Skillnaden är att den 
högpresterande gruppen uttrycker eleverna uteslutande dynamiskt mindset. Medan det i 
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gruppen med elever i behov av stöd varierar. Även hos enskilda individer varierar uttrycken 
mellan fast och dynamiskt mindset. 

Individuella samband 
Intervjuresultaten tyder också liksom självskattningarna på ett samband mellan motivation, 
självreglering och mindset på individnivå. Elever som har en sviktande motivation brister också i 
självreglering samt saknar det driv som skulle kunna tyda på ett dynamiskt mindset. Det som är svårt 
att avgöra är om det är resultaten som leder till denna inställning eller om det är denna inställning 
som leder till resultaten.  
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Sammanfattning och diskussion 
I denna del kommer studiens resultat att sammanfattas och diskuteras utifrån tidigare 
forskning. Resultaten kommer också att belysas ur ett praktiskt perspektiv i form av hur vi 
genom god undervisning skulle kunna hjälpa våra elever till en mer produktiv inställning till 
lärande i matematik.  

Elevers självskattning av motivation, självreglering och 
mindset  
Inga tydliga skillnader framträder mellan självskattningarna av de tre faktorerna på så vis att 
det ena eller andra området skulle ha en mer avgörande inverkan på elever. De olika 
områdena visar sig istället till stor del samvariera. Mindset är den faktor som samvarierar 
mest med motivation och självreglering. Både självreglering och motivation har högre 
regression tillsammans med mindset än vad de har inbördes. Det går däremot inte att dra 
några slutsatser om huruvida detta är ren slump eller en del av ett större sammanhang.  Som 
tidigare nämnts har de tre områdena väsentliga likheter liksom särdrag och det är svårt att 
särskilja vad eleverna grundar sina skattningar på. 
 

Det spridnings diagram som visar minst samvariation är diagrammet med motivation och 
självreglering. Tolkat utifrån teorierna bakom självreglering och motivation skulle detta 
kunna bero på att inom motivation drivs handling av känslor medan inom självregleringen 
driver handling istället känslor. Ur undervisnings synpunkt skulle det kunna innebära att 
läraren har ett större ansvar för att skapa motivation hos eleven medan eleven har en större 
möjlighet att själv reglera sina arbetsinsatser och sin inställning till lärande. Dock beror 
troligtvis samvariationen på att motivation, självreglering och mindset överlappar varandra i 
stor utsträckning.  
 
Resultatet av enkätstudien visar att högpresterande elever skattar sig högre inom både 
motivation, självreglering och mindset. Av samtliga 120 elever som deltog i enkäten var det 
slutligen 9 elever med betyget F och 9 elever med betyget A som gav underlag för studien av 
högpresterande elever och elever i behov av stöd. Trots att de var så få var skillnaderna 
mellan grupperna så stora att resultatet är statistiskt säkerställt med nittiofem procents 
konfidensintervall. Resultatet stämmer väl överrens med tidigare forskning inom varje separat 
område. Skaalvik och Skaalvik (2016) menar att det är en av lärarnas största utmaningar att 
motivera eleverna och att det i varje klassrum finns stora variationer mellan elevernas 
motivation. Vi undervisande lärare behöver arbeta för att alla elever ska känna sig motiverade. 
Också Hattie (2009)  visar genom sin metastudie att det finns ett tydligt samband mellan 
motivation och elevernas resultat. Att graden av självreglering påverkar studieresultaten har 
också visat sig i tidigare forskning (Zimmerman, 1990; Boekaerts, 2006) men det är intressant 
att eleverna själva visar insikt om detta genom sina skattningar då självreglering är ett relativt 
okänt begrepp inom matematikundervisning. Även mindset är ännu ett relativt okänt begrepp 
för eleverna trots att Dweck (2000) har visat att skillnaden i mindset har stor inverkan på 
inlärningen. Det är också extra intressant att se detta resultat i svensk kontext då forskningen 
på området har skett i andra länder.  

Resultatet av självskattningarna pekar alltså mot att det finns stora skillnader. Vad som gör 
dessa skillnader extra intressanta är att det är något vi kan påverka i klassrummen. Boaler 
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(2016) påpekar att det finns många faktorer såsom exempelvis socioekonomisk bakgrund som 
vi inte kan påverka, däremot mindset (även motivation och självreglering, egen anmärkning) 
är något vi kan påverka och som har stor inverkan på våra elevers resultat, vilket förutsätter 
att det är inställningen som leder till resultaten och inte vise versa. 

Om man undersöker elever med F i betygs självskattning av motivation så finns i denna 
kategori, två elever som skattar sig som helt omotiverade. En intressant aspekt som innebär att 
det är två elever som är helt omotiverade. Det skulle vara intressant att intervjua fler elever 
inom F kategorin och jämföra vad som skiljer mellan dessa då man vet att omotivation är en 
signifikant faktor för sämre resultat. (Leroy & Bressoux, 2016)  

Skillnad och likheter mellan högpresterande och 
lågpresterande elevers motivation 
För att tränga djupare i vilka skillnader och likheter som finns mellan de två elevgruppernas 
motivation analyserades intervjuresultaten genom ett raster av olika motivationsteorier där 
många påminner om varandra. Det framkom tydliga skillnader mellan elevgrupperna som är 
intressant kunskap för att kunna utveckla undervisning som fångar elever i behov av stöd. 
Något som av utrymmesskäl inte framkommer av resultatredovisningen men som ändå har 
påverkat diskussionsdelen är mängden uttryck inom de olika delarna. Här kommer en större 
vikt att läggas vid de delar där eleverna själva har lagt stor vikt. Eleverna med F i betyg 
saknar i stor utsträckning uppgiftsorienterade mål för sin matematikinlärning utan styrs av 
egoorienterade mål som får en kontraproduktiv effekt på inlärningen (Skaalvik & Skaalvik, 
2016). Dom är extra känsliga för hur sociala relationer påverkar både genom kamrater, lärare 
och föräldrar. Intressant är att det i skrivande stund publicerades en doktorsavhandling 
(Blomgren, 2016) vid Göteborgs universitet där just relationen till läraren har pekats ut av 
elever som en viktig faktor för motivationen. Ännu en iögonfallande skillnad var på det sätt 
som eleverna i behov av stöd förklarade sina motgångar.  Eleverna pekade ut många yttre 
faktorer såsom lärare, arbetsmiljö, skolbyten och annat som de upplevde låg utom deras 
kontroll men även inre faktorer såsom medfödda svårigheter, ointresse, och bristande 
förmåga. De högpresterande eleverna tillskrev helt enkelt inte några faktorer till sina resultat. 
Tidigare forskning om attribution (Skaalvik & Skaalvik, 2016) beskriver för och nackdelar 
med att tillskriva sina prestationer olika typer av attribut. Men det som sticker ut här är att det 
borde vara lätt att på förhand peka ut vilka elever som kan komma att hamna i svårigheter 
genom att helt enkelt be dem beskriva tidigare prestationer och svårigheter och utifrån 
omfånget av attribut selektera vilka elever som kan vara i behov av stöd. Kanske kan detta 
vara en ingång till att lära känna sina elever när de kommer nya till gymnasiet för att tidigt 
skaffa sig en bild av och relation till sina nya elever. 

Skillnad och likheter mellan högpresterande och 
lågpresterande elevers självreglering 
Det framkommer två intressanta aspekter av skillnader mellan elevgrupperna vad gäller 
självreglering. Dels att eleverna med F i betyg som nämndes tidigare pekar ut hinder som 
ligger utanför deras kontroll såsom exempelvis brist på speciallärare eller för lite tid. Men 
också att de högpresterande eleverna har strategier som eleverna i behov av stöd saknar 
(Skolverket, 2012) . Sådana strategier kan handla om att utnyttja extra undervisning som 
erbjuds eller att avskärma sig från ljud vid behov i klassrummet. Här menar Zimmerman 
(2002) att läraren har ett stort ansvar i att undervisa eleverna på en metanivå hur man tillägnar 
sig sådana strategier och hur man kan arbeta systematiskt för att utveckla sina lärstrategier. 



28 
 

Vidare vore det intressant att undersöka hur de högpresterande eleverna har tillägnat sig sina 
strategier och i vilken utsträckning de själva är medvetna om dem. 

Skillnad och likheter mellan högpresterande och 
lågpresterande elevers mindset 
Under intervjuerna är det frågor inom två områden som undersöker vilket mindset som 
dominerar hos eleven. Dels frågor om vad som påverkar hur bra man är på matematik och 
dels frågor om hur man upplever motgångar. Eleverna i behov av stöd ger oftare uttryck för 
att de föds till att vara dålig på matematik eller alltid har varit dåliga på det. Detta är intressant 
om man beaktar att samma elevgrupp tidigare har visat sig tillskriva sina motgångar till yttre 
omständigheter i stor utsträckning. Detta kan tyckas som en paradox samtidigt som det visar 
att eleverna saknar förståelse för att de själva kan påverka sina möjligheter att lyckas. De 
högpresterande eleverna uttrycker istället att det är inställningen som påverkar och att 
arbetsinsatsen är avgörande för om man blir bra på matematik eller inte. När det kommer till 
motgångar så är inte skillnaderna lika påfallande men de högpresterande eleverna tycks ha 
lättare för att dra lärdom av sina misstag och lämna dem bakom sig medan elever i behov av 
stöd bär med sig sina motgångar som hinder för kommande inlärning. Boaler (2016)  påpekar 
vikten av att bedriva undervisning som lyfter motgångar som lärtillfällen och där man arbetar 
kreativt med öppna uppgifter och därmed nyanserar vad som är rätt och fel till fördel för ett 
mer nyfiket undersökande arbetssätt. Denna typ av undervisning har visat sig främja mer 
dynamiska mindset hos eleverna. 

Sist men inte minst är det viktigt att vi talar om för eleverna att alla kan utvecklas och att det 
är i motgångar som vi lär oss mest. Genom att presentera aktuell hjärnforskning ger vi 
eleverna tillgång till ett mer dynamisk mindset. (Dweck, 2015) 

Viktigaste lärdomar för min kommande praktik som 
speciallärare 
Som praktiserande gymnasielärare i matematik upplever jag att studien har synliggjort något 
som har funnits med mig sedan lärarutbildningen nämligen vikten av elevernas inställning till 
lärande i matematik. I min kommande yrkesroll som speciallärare kommer jag bära med mig 
en vetskap om att vi kan göra stor skillnad för våra elever genom att medvetandegöra 
betydelsen av motivation, självreglering och mindset. Det ger oss en möjlighet att i linje med 
läroplanen arbeta mer främjande och förebygga att elever kommer i behov av stöd. 

I framtiden hoppas jag kunna utarbeta konkreta verktyg för att hjälpa eleverna att synliggöra 
sin egen roll i kunskapsbildningen och därmed måluppfyllelsen. Intressant vore att samarbeta 
med någon som är utbildad i kognitiv beteendeterapi eller liknande för att med stöd i 
psykologin utveckla modern matematikundervisning. 
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Bilaga 1 Enkät 
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Bilaga 2 Intervju 
Struktur för en semistrukturerad intervju med elever på 
studieförberedande program på gymnasiet i syfte att undersöka 
elevers upplevda anledningar till dess resultat i matematik 1b 
samt deras upplevda motivation, mindset och självreglering. 

 

Elevens spontana upplevelser av matematik 
undervisning. 

Grundskolan 

Arbetssätt, arbetsro, resultat? 

Gymnasiet 

Arbetssätt, arbetsro, resultat? 

Kan du berätta om något tillfälle när det har gått bra att lära sig 
matte i skolan? 

Varför tror du att det går bra ibland? 

Kan du berätta om något tillfälle när det har gått dåligt att lära 
sig matte i skolan? 

Varför tror du att det går dåligt ibland? 

Andra orsaker och samband? 

 

Mindset 

Vad tror du det är som avgör hur bra man blir på matte? 

Kan man födas till att ha lätt eller svårt för matte? 

Hur stor roll spelar det vad man gör för att lära sig matte? 

Hur har du upplevt det att göra fel i matte? 
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Hur upplever du uppgifterna i matematikundervisningen? 

Motivation 

Hur motiverad var du att lära dig matematik förra läsåret? 

Vad motiverade dig? 

Vad tror du är anledningen till att det går bra ibland i matten? 

Vad tror du är anledningen till att det går dåligt ibland i 
matten? 

Motivation kan se olika ut, beskriv olika sorters motivation som 
du upplever i samband med matematik inlärning? 

Förändrades motivationen under läsåret? 

Vad bidrog till förändringen? 

Finns det något som motiverar dig mycket? Ex fritidsintresse 
eller annat? 

Försöker du eller dina föräldrar eller din lärare påverka din 
motivation? 

 

Självreglering 

Hur brukar du förbereda dig när du ska lära dig matematik? 

När lär du dig som bäst? 

Reflekterar du över ditt lärande i matematik? 

Om du lyckas lära dig vad gör du då? 

Om du misslyckas att lära dig vad gör du då? 

 

Hemmets inflytande 
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Hur påverkas du hemifrån i förhållande till 
matematikundervisningen?  

Lärarens inflytande 

Hur påverkar läraren din utveckling i matematik? 

 

Kompisars inflytande 

Hur påverkas du av dina klasskamrater i 
matematikundervisningen? 
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Bilaga 3 Sammanställning enkät 
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