
 
 

 

 

 

 

 

”DET KÄNNS SOM MATTE 

ÄR ROLIGT!” 

Hur elevers tankar och motivation 
påverkar matematiklärandet 

Katarina Lundberg 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete, 30 hp 

Speciallärare med specialisering mot matematikutveckling, 90 hp 
Ht 2018



 
 

 
 

Abstract 
This study aims of examining how pupils in first year of school thinks of mathematics, what 

motivation they have for learning about it and how that affect their learning in mathematics. It also 

includes describing how special teachers can strengthen student’s mathematical development based 

on research as well as students’ thoughts and motivation. Qualitative methods were used in this study. 

Semi structured interviews were done with ten children in year one of school and the analysis of the 

pupil’s mathematics learning were made by using National Agency for Education's (2018) National 

Assessment Support in number perception. The study shows that most of the pupils likes mathematics 

in year one of school and that the pupils in this study overall have more positive thoughts then 

negative thoughts about mathematics. This study also shows that the pupil’s thoughts and motivations 

seem to affect the learning in mathematics. It turns out that the more positive thoughts and the higher 

inner motivation seems to lead to higher mathematic learning. The more negative thoughts and the 

higher external motivation seems to lead to lower mathematic learning.  

 

 

Nyckelord: tankar, mindset, inre- och yttre motivation. 

Engelsk titel: ”It feels like mathematics is fun!” How students' thoughts and motivation affect 

mathematics learning 

 

 

 

 

 

Tack 

Till alla vårdnadshavare som gav tillåtelsen att intervjua era barn och ett stort tack till deltagarna i 

studien som bidragit till möjligheten att se och förstå matematiklärandet ur er synvinkel. 
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Inledning
När jag tänker tillbaka på elever jag mött i min långa lärarkarriär så minns jag speciellt en grupp 

elever jag stöttade. Eleverna var i behov av stöd i matematik. Från början när vi träffades hade de låg 

motivation till att lära sig matematik. De tänkte att matte var svårt och tråkigt. Deras tankar började 

förändras med tiden. De började tycka om matematik, de blev motiverade att lära sig och ville kämpa. 

Detta ledde till att de fick högre självförtroende, ökade sitt lärande och fick en glädje till matematiken. 

Än idag finns tankarna kvar kring vilka faktorer det var som gjorde att deras tankar och motivation 

till skolämnet matematik förändrades. 

Elever som går ut högskolegrundade utbildningar utan att få godkända betyg i matematik är idag en 

internationell problematik. Elever i Sverige har sämre kunskaper i matematik än genomsnittet i EU 

och OECD-länderna i årskurs 4 och 8 (Skolverket, 2016). Boaler (2011) beskriver att barnen känner 

sig dumma och otillräckliga av negativa upplevelser i skolan och att det i sin tur kan leda till en missad 

tillgång till matematik som de behöver i resten av sitt liv. Elevernas framtid och tro på sig själv kan 

påverkas genom att svaga räknefärdigheter kan göra det svårt för dem att få ett arbete (Lundberg & 

Sterner, 2009; Lunde, 2011). Kunskaper i matematik behövs för att kunna sköta sin privatekonomi 

och för samhällets del är det viktigt att det finns matematiskt kunniga personer som kan bidra till 

samhället genom att de kan programmera maskiner, beräkna mediciner, konstruera eller lösa problem 

när dagens och framtidens teknik skapas.  

Det är användbart för mig i mitt framtida yrke som speciallärare med specialiseringen 

matematikutveckling att få fördjupade kunskaper om elevers tankar och motivation till skolämnet 

matematik när de i skolan möter ämnet för första gången. Det är även värdefullt att få veta huruvida 

elevers möjligheter att lära sig matematik hänger ihop med deras tankar och motivation till att lära 

sig matematik. Att skolan ska främja alla elevers lärande, utveckling och lust att lära är reglerat i 4§ 

kap 1 i Sveriges skollag (2010:800). Matematikundervisningens syfte som fastställts av Skolverket 

(2017) är att ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro 

till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.” Detta gör att det blir intressant att 

ställa frågor som: Hur kan elevers intresse främjas? Vad kan speciallärare och lärare göra för att få 

elever att vilja lära sig matematik och utvecklas? Hur kan speciallärare hjälpa elever så att de inte 

behöver uppleva matteångest?  
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Doverborg och Pramling (1992) beskriver att tillgången till barnens erfarenhetsvärld är en 

nödvändighet för pedagoger för att de ska kunna nå barnen och kunna hjälpa dem i utvecklingen och 

inlärningen i matematik. Doverborg och Pramling argumenterar för att förstå elevers tankar för desto 

bättre pedagoger förstår elevers perspektiv, desto bättre förutsättningar har pedagoger då att anpassa 

undervisningen. Doverborg och Pramling (1992) konstaterar i citat nedan att barn behöver se det de 

lär sig som meningsfullt och vara motiverade för att lära sig: 

Motivation är som bekant en viktig faktor vid all inlärning och det är svårt att föreställa sig att barn har någon 

större motivation för att göra något som en vuxen har sagt det skall göra, om barnet inte ser någon mening med 

det (s.23). 

Skaalvik och Skaalvik (2016) konstaterar även de som Doverborg och Pramling (1992) att en 

förutsättning för att eleverna ska lära sig är att de är motiverade. Elevernas motivation påverkas av 

vilka tankar, mål och förväntningar de har på sig själva, om de är intresserade av att lära sig och om 

en rädsla för att misslyckas finns (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Pedagoger behöver lägga ännu mer 

tid och kraft på att förstå och se lärandet ur elevernas ögon enligt Hattie (2014). Att förstå och se 

lärandet och undervisningen ur elevernas perspektiv är enligt Hatttie en faktor som påverkar ett 

framgångsrikt lärande. Det finns ett värde för den pedagogiska yrkesprofessionen att förstå och se 

lärandet ur elevernas synvinkel (Doverborg & Pramling, 1992; Hattie, 2014). Så då sätter vi igång nu 

och börjar förstå matematiken ur elevernas perspektiv.  

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka, förstå och beskriva om och i så fall hur elevers tankar 

och motivation påverkar matematiklärandet. I syftet ingår att beskriva hur speciallärare kan stärka 

elevers matematikutveckling utifrån forskning samt elevers tankar och motivation. 

Följande forskningsfrågor har ställts: 

1. Vilka tankar har eleverna om matematik?  

2. Vad motiverar eleverna att lära sig matematik? 

3. Hur påverkar elevernas tankar och motivation matematiklärandet? 

Avgränsningar: Det finns flera olika perspektiv att se på elevers matematiklärande med. I den här 

studien fokuseras det på tankar och motivation. Biologiska aspekter på elevers matematiklärande 

kommer inte att fokuseras. 
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Bakgrund  

I det här avsnittet presenteras först de teoretiska utgångspunkterna, det sociokulturella perspektivet 

och de specialpedagogiska perspektiven. Därefter beskrivs de centrala begreppen, tankar, mindset, 

motivation samt inre- och yttre motivation. 

Teoretiska utgångspunkter
De teoretiska perspektiven och de centrala begreppen tankar och motivation kommer tillsammans 

med genomgången av tidigare forskning att forma de teoretiska utgångspunkterna för det här 

examensarbetet. En vetenskapsteoretisk grund behövs för att betrakta det insamlade 

forskningsmaterialet i ett visst sammanhang. De teoretiska perspektiven och definitionen av de 

centrala begreppen är studiens glasögon som gör att vissa aspekter syns tydligt och andra aspekter 

mindre tydligt. De teoretiska perspektiven som kommer att användas är de synvinklar som kommer 

att finns med vid analysen av empirin. De används också för att skapa en förståelse utifrån syftet. Nu 

kommer först det sociokulturella perspektivet att beskrivas. 

Sociokulturellt perspektiv 
Med ett sociokulturellt perspektiv avses i det här examensarbetet att lärandet sker i ett socialt sampel 

med andra och att den sociala miljön har en betydelse för lärandet (Säljö, 2014, Vygotskij 1978). 

Enligt Säljö (2014) sker lärandet i en interaktion mellan människor. Säljö förklarar detta med att 

beskriva att lärandet sker genom sociala och kulturella ramar som påverkar tänkandet hos eleven. 

Lärandet handlar enligt Vygotskij (1978) inte om vilka begränsningar elever har, utan om 

den potentiella utvecklingen som elever kan uppnå med rätt stöd. Detta kallas för den proximala 

utvecklingszonen. Den nås när svårighetsgraden är tillräckligt svår för att ett ytterligare steg i lärandet 

ska kunna ske tillsammans med stöd från andra i omgivningen. Ur ett sociokulturellt perspektiv sker 

skapandet och delningen av kunskaper genom kommunikation (Säljö, 2014, Vygotskij, 1978). Säljö 

(2014) beskriver kultur som något som skapas av människor och mellan människor som befinner sig 

i en omgivning. Den kultur eleven befinner sig i driver enligt Säljö elevens utveckling i olika 

riktningar. Kultur beskrivs vidare av Säljö som den påverkan den sociala omgivningen har på elevers 

tankar och utveckling.  

Specialpedagogiska perspektiven 
De specialpedagogiska perspektiven har olika syn på vad som orsakar elevers svårigheter och hur de 

svårigheterna kan hanteras (Nilholm, 2016). Ur det specialpedagogiska dilemmaperspektivet kommer 

elever fortsätta att hamna i svårigheter och det kommer att fortsätta dyka upp olika dilemman i skolan 

(Nilholm, 2007). Det är enligt Nilholm (2007) i dessa dilemman som specialpedagogiken blir viktig 

för att vid varje enskilt fall försöka övervinna hindren i lärandet. Enligt Persson (2013) bör det 
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kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet växlas mellan eftersom de ger olika 

information och förståelse för elevers svårigheter utan att de behöver utesluta varandra. Det kritiska 

perspektivet innebär att förklaringar till lärandeproblem söks i skolan istället för att som i det 

kompensatoriska perspektivet individualiseras hos eleverna och undersökas via diagnostiseringar 

och/eller tester (Hjörne & Säljö, 2013; Nilholm, 2016). Det kritiska perspektivet riktas in på att 

fundera över hur lärmiljön kan förändras och anpassas till eleverna. Hjörne och Säljö (2014) önskar 

att fokus i skolan ska ligga på att skaffa detaljerad kunskap om omständigheterna kring när och hur 

elevers problem inträffar. De specialpedagogiska perspektiven kommer att användas för att lyfta 

resultatet i diskussionsdelen till en specialpedagogisk nivå. 

Centrala begrepp och definitioner 
Begreppen tankar och motivation är centrala begrepp som finns med i den här studien i både syftet 

och frågeställningarna och därför kommer de att preciseras för er läsare. Begreppen mindset, inre- 

och yttre motivation kommer också att förklaras och preciseras så att ni kan förstå och följa med i 

resonemangen när begreppen används i analysen och diskussionen. 

Tankar 
Med tankar avses ett ”psykiskt fenomen som består i att man föreställer sig något, funderar på något, 

drar en slutsats, gör sig ett omdöme om något, minns något, tänker på något man vill göra eller tänker 

på något som ger en känsloupplevelse.” (Egidius, 2006, s.407). Tankar kan enligt Egidius förklaras 

med att olika tankesätt påverkar oss på olika sätt. Begreppet mindset handlar om tankesätt och hur de 

kan påverka tankarna och viljan att lära sig matematik. Egidius (2006) förklarar att mindset också 

handlar om olika tankesätt att ta itu med något. Egidius beskriver det med att en person kan endera 

ha en vilja att göra något nytt med självförtroende eller ha en misstro och avvisande attityd till något 

nytt. Begreppet attityd förklarar Egidius som en ”varaktig negativ eller positiv inställning till något” 

(s.28). Nu när tankar har beskrivits är det dags för en fördjupning i begreppet motivation.  

Motivation 
Med motivation avses en medveten eller omedveten riktning till att vilja göra något (Egidius, 2006). 

Motivation beskrivs av Appelgren (2018), Hein (2012) och Klingberg (2016) som något som sätter 

igång rörelser och får något att hända. Appelgren (2018) bedömer att motivation behövs för att kunna 

fullfölja något. Appelgren framhåller också att vi människor inte alltid är motiverade, inte alltid trivs 

och inte alltid har lust att göra saker. Hattie (2014) har synsättet att motivation är flexibelt eftersom 

barn enligt Hattie inte befinner sig i ett statiskt läge. Med detta menar Hattie att motivation kan 

förändras. Motivation är ett mångtydigt och komplicerat begrepp som det finns många olika 

definitioner till. Det bör enligt Appelgren (2018), Giota (2002) och Hein (2012) tas i beaktande att 
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olika teorier tolkar och förklarar begreppet motivation olikt. Begreppet motivation kan delas upp i 

inre- och yttre motivation beroende på om det som motiverar individerna kommer inifrån dem själva 

eller om motivationen kommer från deras yttre tillvaro. Yttre motivation kommer nu att beskrivas 

närmare. 

Yttre motivation 

Yttre motivation handlar om viljan att göra något därför att handlingen i sig innebär en belöning eller 

ett straff (Egidius, 2006). Den yttre motivationen skapas utifrån, utanför individerna själva och kan 

vara negativ om individer reagerar genom rädsla eller för att inte behöva utstå smärta eller obehag 

(Hein, 2012). Yttre motivation beskrivs av Appelgren (2018) och Skaalvik & Skaalvik (2016) som 

ett driv att göra något för att nå komplimanger, status eller belöningar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Några av drivkrafterna som kan påverka och motivera (Appelgren, 2018, s.25). 

Som figur 1 visar finns det olika drivkrafter som kan påverka eller motivera en person (Appelgren, 

2018). En person kan som Appelgren beskriver sakna lusten att utföra något därför att den personen 

påverkas av en oro för att göra sig själv eller andra besvikna. Personen kan dessutom vara orolig för 

vad andra ska tycka eller tänka. Appelgren förklarar vidare att yttre motivation kan handla om en vilja 

att ej göra någon annan besviken och att det i sig sedan kan bidra till en vilja att öva och utvecklas. 

Appelgren beskriver också att en rädsla för att ej göra sig själv eller andra besvikna kan leda till en 

rädsla för att misslyckas. En annan drivkraft pengar och status förklarar Appelgren kan hjälpa elever 

som drivs av yttre motivation. Nu när vi vet mer om yttre motivation är det dags att beskriva vad inre 

motivation är. 

Inre motivation 

Inre motivation är viljan att göra något därför ett intresse finns och kan förklaras vidare som ett 

självvalt beteende som uppstår när något känns roligt (Egidius, 2006; Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

Det är enligt (Skaalvik & Skaalvik, 2016) viljan och nöjet som är aktiviteten vid inre motivation. 
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Skaalvik & Skaalvik (2016) förklarar inre motivation vidare med att viljan inte sitter i beröm eller 

belöningar från andra. Inre motivationsfaktorer förklarar Hein (2012) skapas inifrån, av oss själva 

och kan vara knutna till exempelvis en önskan om att prestera eller utvecklas. Appelgren (2018) och 

Hein (2012) har det gemensamt att de beskriver inre motivation som en vilja att göra en uppgift med 

lust och de förklarar vidare att de som har inre drivkraft drivs av glädjen att lära sig och utvecklas. 

Appelgren (2018) poängterar att det kan vara komplext att skilja på inre- och yttre motivation. Detta 

eftersom en elev kan känna ett tvång att prestera bra och samtidigt känna en meningsfullhet i det 

studierna leder till. Appelgren konstaterar slutligen att en situation kan leda till båda inre- och yttre 

motivation och menar att när vi tittar på motivation, dess drivkrafter och effekter så måste 

sammanhanget kring det förstås. Nu när vi vet mer om tankar, mindset, motivation, inre- och yttre 

motivation så har det blivit dags att titta på vad tidigare forskning har sett gällande hur elevers tankar 

och motivation påverkar matematiklärandet. Det kommer även att tittas på hur speciallärare skulle 

kunna stärka elevers matematikutveckling utifrån forskning samt elevers tankar och motivation. 

Tidigare forskning  
I det här avsnittet kommer det som tidigare forskning har sett gällande syftet och frågeställningarna 

att fördjupas. Det innebär att statiskt- och dynamiskt mindset samt grit kommer att beskrivas. Därefter 

kommer vad som påverkar motivationen, lärarens roll och anpassningar att tas upp. Avsnittet avslutas 

sedan med att titta på vad tidigare forskning har sett angående elevers tankar och motivationens 

påverkan på matematiklärandet.  

Elevers tankar och sambandet med lärandet 
I en strävan efter att finna hur elevers tankar påverkar matematiklärandet kommer mindset som kan 

översättas till tankesätt på svenska och begreppet grit att tittas närmare på. 

Statiskt mindset 
Statiskt mindsset är ett tankesätt som bygger på att vi är endera bra eller dåliga matematiker (Boaler, 

2017). Boaler förklarar att elever med ett statiskt mindset tror att det är statiskt att man är endera en 

bra eller en dålig matematiker och att det inte går att ändra på det. Därför har elever enligt Boaler i 

ett statiskt mindset ingen tro på ansträngningar. William & Leahy (2015) konstaterar att elever i 

matematiksvårigheter definieras som osmarta vid ett statiskt mindset och att eleverna då ofta tar 

avstånd från uppgifterna för att skydda sig själv mot att misslyckas. Dweck (2015) framhåller att 

hennes tjugoåriga forskning visar att de tankesätt vi människor har påverkar vårt sätt att leva. Dweck 

förklarar det påståendet vidare genom att konstatera att ett statiskt mindset ger ett behov av att 

återkommande visa vad man går för och att det i sig påverkar vårt sätt att leva. För att ett lärande ska 

ske behövs det enligt Mueller och Dweck (1998) ansträngning. Mueller och Dweck påtalar att det 
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finns en risk att elever som får höra att de är duktiga och intelligenta inte ser eller tänker på att 

ansträngning leder till framgång. Mueller och Dweck (1998) förklarar vidare att de eleverna kan 

hamna i en osanning där de tänker att det räcker med att infinna sig för att lyckas. Nu kommer 

motsatsen till statiskt mindset, nämligen dynamiskt mindset att beskrivas. 

Dynamiskt mindset 
Dynamiskt mindset innebär att ansträngningar görs även när det inte går bra och det gör att personer 

med ett dynamiskt mindset kan lyckas under utmanande perioder (Dweck, 2015). Elever i ett 

dynamiskt mindset sätter enligt Dweck inte etiketter på sig själv, känner sig inte tillintetgjorda, vågar 

ta risker och vill ha utmaningar. Dweck argumenterar att det är viktigt med medvetenheten att varje 

ord och handling från elevers omgivning sänder ett budskap om vad eleverna ska tänka om sig själv: 

Det kan vara ett budskap med ett statiskt mindset som säger: Du har karaktärsdrag som inte går att ändra på och 

jag dömer dig för det. Eller så kan det vara ett budskap med ett dynamiskt mindset som säger: Du är en person 

som utvecklas och jag är intresserad av din utveckling (s.208).  

Boaler (2017) drar slutsatsen att ett dynamiskt mindset avgör ifall en elev når framgång i matematik 

eller inte och förklarar att elever med ett dynamiskt mindset välkomnar utmaningar. Boaler konstaterar 

vidare att elever i ett dynamiskt mindset tänker att ansträngning är något som leder till kunskap. Boaler 

(2017) och Dweck (2015) är överens om att eleverna i ett dynamiskt mindset tänker att mattemänniska 

är något som de flesta kan bli genom hårt arbete. Både Boaler och Dweck är bekymrade över att 

traditioner i matematikundervisningen förstärker synen att bara vissa elever kan klara svårare 

matematik för att de ses som begåvade eftersom det förstärker ett statiskt mindset hos eleverna. Boaler 

(2017) bedömer att nästan alla kan lära sig avancerad matematik med ett dynamiskt matematiskt 

mindset och menar att det handlar om att ändra tankesätt, att inse att ett ändrat tankesätt till ett dynamiskt 

mindset är en faktor som gynnsamt påverkar lärandet. Sjöberg, Bergström och Nyberg (2011) såg att 

eleverna som deltog i UmeMatten som är en intensivträning i matematik tyckte att mental träning var 

en positiv upplevelse. De beskriver det på följande sätt: 

Från att ha varit en elev som inte kunde, såväl i deras lärares som i deras kamraters ögon, blev de ... en elev som 

faktiskt kan lära sig matematik. Denna mentala förflyttning blev också det första viktiga steget på en positiv 

utvecklingsspiral som för många av eleverna fick en mycket brant stigning (s.15). 

Sjöberg m.fl. (2011) såg som Boaler (2017) och Dweck (2015) att när elever har tankesättet att alla 

kan lära sig matematik så påverkar det deras lärande positivt. På tal om mental träning så finns 

begreppet grit som handlar om att mentalt kunna kämpa i motgångar vilket nu kommer att berättas 

mer om. 
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Grit 
Begreppet grit är en aspekt av motivation som inte enbart handlar om att drivas av något eller handlar 

om att en person drivs av något som upplevs som roligt utan begreppet grit handlar istället om en 

vilja att kämpa i motgångar (Klingberg, 2016). Begreppet grit mäter ens förmåga att hålla kvar vid 

långsiktiga mål trots att motgångar dyker upp. Grit kan mätas och räknas ut på Angela Duckworths 

hemsida (https://angeladuckworth.com/grit-scale/) genom att svara på hur väl påståendena som finns 

där stämmer in på en själv.  Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly (2007) definierar grit med att 

det handlar om en individ som är uthållig, som kämpar och tränar trots motgångar eller 

misslyckanden. Duckworth et al. beskriver vidare att personer med hög grit kan kämpa uthålligt mot 

ett mål som är flera år långt och att de inte behöver bekräftelse från andra. Duckworth et al. såg i 

deras studie att individer kan öka sin grit och uppmanar därför lärare och föräldrar att uppmuntra barn 

till att kämpa uthålligt. Appelgren (2018) och Boaler (2017) anser att lärare ska ta upp med eleverna 

att det är svårt och jobbigt att lära sig nytt samt berätta för eleverna att ansträngning behövs för att 

utvecklas. Intresse är enligt Klingberg (2016) viktigt för lärandet men inte tillräckligt för att nå sina 

mål. Klingberg framhåller att det är intresse tillsammans med grit som hjälper eleverna att nå sina 

mål. Enligt Utbildningsutskottet (2014) ger svenska elever upp snabbt och tänker inte att ansträngning 

är något som leder till ett lärande. Nu har vi tittat på begreppet grit. Nu är det dags för en fördjupning 

i vad tidigare forskning sett gällande elevers motivations påverkan på matematiklärandet. 

Elevers motivation till matematik 
Vad påverkar elevers motivation till att lära sig? Vad kan speciallärare göra för att få eleverna 

motiverade till att lära sig matematik? Varför är anpassningar viktiga? Mer om det tas upp i 

kommande text. 

Vad påverkar motivationen? 
Om innehållet i skolan upplevs som meningsfullt för eleverna blir de intresserade och motiverade till 

att lära sig (Appelgren, 2018; Doverberg & Pramling Samuelsson, 2012). Detta innebär enligt 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) att det handlar om att försöka få eleverna intresserade och 

motiverade av det man vill lära dem för att eleverna ska kunna lära sig det. Det fungerar som så att ju 

mer en aktivitet ses som meningsfull och viktig för elever desto mer motiverade och uthålliga blir de 

i lärprocessen (Appelgren, 2018; Klingberg, 2016). Speciallärarna och lärarna kan få eleverna att 

förstå nyttan av det de lär sig i skolan genom att visa eleverna hur kunskaperna kan användas i 

verkligheten (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Skaalvik & Skaalvik förklarar att när eleverna ser vad 

kunskaperna kan användas till så ökar deras motivation. Brist på motivation har större påverkan på 

lärandet än vad motivation har (Hattie, 2014). Bristen på motivation förklarar Hattie kan påverka 

engagemanget för lärandemålen, stänga av viljan att få återkoppling och minska intresset hos eleven. 
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Appelgren (2018) framhåller att om man vill stärka motivationen hos någon så är det viktigt att först 

försöka förstå varför elevens motivation brister. Bristen på motivation kan vidare bero på flera olika 

saker och orsaken varför kan enligt Appelgren missuppfattas av andra utifrån. Ersgård (2016) 

framhåller att när det gäller hur skolan kan ge elever motivationen och viljan att lära sig så finns det 

inte några lätta och skyndsamma svar att ge.  

Lärarens roll 
För att visa meningsfullheten med lärandet och väcka elevernas motivation till att lära sig krävs det 

enligt Hattie (2014) en större ansträngning hos lärarna. Lärare är olika och vilken lärare det är som 

undervisar eleverna har större effekt på elevernas lärande än vilken skola det är eleverna går på 

(Hattie, 2014; Konstantopoulos, 2005). Appelgren (2015) kom i sin studie fram till att karaktärsberöm 

som du är duktig gjorde deltagarna mer stressade och osäkra på sin förmåga att klara uppgifterna. 

Processberöm som bra kämpat gjorde att deltagarna i studien lärde sig uppgiften fortare och blev mer 

motiverade att fortsätta med resten av övningarna. Vilken motivation eleverna utvecklar beror enligt 

Skaalvik & Skaalvik (2016) till stor del på elevernas lärmiljö. Elever med stöttande lärare anstränger 

sig mer och deras motivation ökar också med relationen till skolkamraterna (Lundberg & Sterner, 

2009; Skaalvik & Skaalvik, 2016). De elever som har stöttande lärare är mer motiverade till 

skolarbetet (Hall & Goetz, 2013; Lundberg & Sterner 2009; Skaalvik och Skaalvik 2016). Elevernas 

tro på sig själv påverkas av vad de tror att de klarar av. Med hjälpmedel klarar eleverna av mer och 

då elevernas tro på sig själv ökar blir de mer motiverade (Lunde, 2011; Skaalvik & Skaalvik 2016).  

Bridgeland, Dilulio & Morrison (2006) beskriver att en tredjedel av eleverna som gick i de offentliga 

gymnasierna i Amerika lämnade utbildningen utan godkända betyg. 47 procent av de tillfrågade 

eleverna i Bridgeland m.fl. studie svarade att orsaken till deras avhopp från gymnasiet var att 

lektionerna var ointressanta och två tredjedelar av deltagarna angav att det inte funnits någon lärare 

som intresserade sig för om de lyckades. Det visar på hur viktigt det är med lärare och speciallärare 

som får eleverna intresserade av det de ska lära dem. Som eleverna i Amerika nämnde är det viktigt 

med lärare som stöttar och intresserar sig för att försöka få eleverna att lyckas i skolan. På tal om att 

stöttande omgivning kan öka elevernas motivation till att lära sig så kan ytterligare ett sätt att stötta 

eleverna vara att få dem att uppleva att det är okej att göra fel. Elevernas motivation kan öka om de 

befinner sig i klassrumsmiljöer där det är okej att göra fel eftersom deras rädsla för att göra fel eller 

misslyckas då istället övergår till en lust att lära (Boaler, 2017; Hattie, 2014; Lunde, 2011; Skaalvik 

& Skaalvik, 2016). 

Belöningar eller muta kan enligt Appelgren (2018) motivera när något upplevs så ointressant att det 

inte vill göras utan belöning. Appelgren förklarar vidare att belöningar inte ändrar på individens syn 
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och inställning. Appelgren (2018) beskriver att effekten belöningar får beror på uppgiften och 

personen som genomför uppgiften. Belöningar kan få det som upplevs som tråkigt att bli gjort 

(Appelgren). En belöning kan motivera vid yttre motivation (Appelgren, 2018; Egidius, 2006; Hein, 

2012). Nu kommer en annan del i lärarens och speciallärarens roll att tas upp, nämligen vikten av 

anpassningar. 

Anpassningar 

När eleverna får anpassningar efter deras kunskapsnivå och/eller hjälpmedel så ökar deras tro på att 

klara uppgifter och det leder till att elevernas motivation till att lära sig ökar (Lunde 2011; Skaalvik 

& Skaalvik, 2016; William, 2007; William & Leahy, 2015). Appelgren (2018) förklarar att elevernas 

uppgifter behöver anpassas efter vilken nivå de är på kunskapsmässigt. Det beskrivs vidare med att 

en nybörjare som får en lätt uppgift med lagom utmaning blir intresserad och vill kämpa för att 

utvecklas. Om nybörjaren däremot får för svår uppgift med för stor utmaning så kan eleven bli orolig 

eller frustrerad av att den måste kämpa för hårt. Detta kan enligt Appelgren i sin tur minska elevens 

motivation till att lära sig. Den som inte är nybörjare kan tappa sitt intresse om utmaningen är för lätt 

och det leder till att de inte behöver kämpa (Appelgren). Appelgren beskriver vidare att om de som 

inte är nybörjare däremot får en svårare uppgift som för dem ligger på lagom utmaningsnivå så 

stimuleras deras intresse för att lära sig och utvecklas. Det leder enligt Appelgren till att eleverna 

kämpar på för att lära sig. När ett lärande sker utanför det sedan tidigare kunnandet, i proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1978) kan eleverna lära sig något nytt med stöd från läraren eller 

specialläraren. I den här zonen utmanas kunnandet och ett ytterligare steg i lärandet kan då enligt 

Vygotskij (1978) ske med stöd från andra. Vygotskij anser att det är pedagogens roll att se till att 

eleverna befinner sig i den proximala zonen med lagom utmaning, stöttar samt uppmuntrar eleven 

när den befinner sig där för att ett optimal lärande ska kunna ske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Hur anpassningar av uppgifter kan leda till eller inte leda till utveckling och motivation (Appelgren, 2018, s.139). 



 
 

14 
 

Figur 2 visar även det Skolinspektionen (2014) kunde konstatera, nämligen om eleverna inte blir 

utmanade och inte får det stöd de behöver i form av anpassningar riskerar eleverna att bli omotiverade. 

Det är även reglerat i Sveriges skollag kap 3 §5 (2010:800) att ifall det ”befaras att en elev inte 

kommer nå de kunskapskrav som minst ska uppnås så ... ska eleven skyndsamt ges stöd i form av 

extra anpassningar.”  När mångsidiga insatser sätts in för elever i behov av särskilt stöd så har de 

enligt Hattie (2014) en hög effekt på elevernas lärande. Det är fastställt i Sveriges skollag (2010:800) 

i 3 § kap 3 att ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål”. Pedagoger som stöttar elever både instrumentellt och 

emotionellt ökar enligt Skaalvik & Skaalvik (2016) elevernas motivation för lärandet. Skaalvik & 

Skaalvik beskriver att pedagoger med anpassningar kan få eleverna att känna att de lyckas och att det 

ökar deras motivation. Skaalvik & Skaalvik beskriver vidare att när elevers självkänsla hotas vid för 

svåra utmaningar så kan försvarsmekanismer sätta igång som gör att de inte anstränger sig och ger 

upp fortare vilket i sin tur har en negativ påverkan på elevernas motivation. Hattie (2014) har sett en 

stor effekt på elevers lärande när övningarna är lagom utmanande för dem. Hatties forskning bygger 

på 800 metastudier och är resultatet av 15 års forskning med mer än 80 miljoner elever och är en av 

de största internationella undersökningarna som granskat vilka faktorer det är som höjer elevernas 

lärande i skolan. 

Appelgren (2018) och Boaler (2017) påtalar att elever som har kommit långt kunskapsmässigt i 

matematik behöver utmaningar för att hålla kvar motivationen och intresset. Om de inte får 

utmaningar så kan de som figur 2 visar bli uttråkade, tappa intresset och motivationen. Det är fastställt 

i Sveriges skollag (2010:800) i 3 § kap 3 att ”De elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ... ska ges den ledning och stimulans de behöver för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling”. En faktor som kan påverka motivationen att lära sig och utvecklas beskriver 

Appelgren (2018) är om eleven tycker att en uppgift är meningslös eller om eleven ser nyttan av att 

uppgiften görs. Hattie (2014) anser att det är viktigt med höga förväntningar och påtalar att lärare och 

speciallärare bör utvärdera sig själv och sin undervisning. Detta eftersom det kan gå illa med lärandet 

om lärare ställer för låga förväntningar på eleverna och har för låga förväntningar på vad de tror att 

de är kapabla till. Hattie beskriver att det kan hämma eleverna så att de inte utvecklas eller utvecklas 

lite kunskapsmässigt. Nu har vikten av att finna rätt svårighetsgrad på anpassningar, motivationens 

betydelse för lärandet och vikten av höga förväntningar förklarats nu kommer tidigare forskning kring 

elevers matematiklärande att beskrivas. 
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Elevers matematiklärande 
Skolverket (2016) såg i TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), 2015 att 

det finns ett samband mellan elevernas lärande och deras inställning till matematik i både Sverige och 

andra länder. Eleverna i Sverige är mer positivt inställd till att lära sig matematik när de presterar 

bättre i ämnet (Skolverket, 2016). Elever med hög kunskapsnivå värderar matematik högre 

(Skolverket, 2016). Skolverket utvärderar att en möjlig förklaring till det är att eleverna i Sverige 

presterar bättre om de har en mer positiv inställning eller så är det enligt Skolverket ytterligare 

faktorer som påverkar inställningen och elevernas prestation i matematik. Vilka dessa faktorer är 

spekulerar Skolverket inte vidare om. Motsvarande mönster ses inte hos de yngre eleverna 

(Skolverket, 2016). TIMMS har genomförts vart fjärde år sedan 1995. 56 länder i årkurs 4 och 46 

länder i årskurs 8 och 580 000 elever deltog 2015. TIMSS, 2015 visar att fler elever är negativt 

inställda till att lära sig matematik mot förra gången 2011, då TIMSS genomfördes (Skolverket, 

2016). 2015 har 35 procent i årskurs 4 en positiv inställning till att lära sig matematik mot 45 procent 

2011. I årskurs 8 har enligt Skolverket 52 procent en negativ inställning till matematik 2015 mot 44 

procent med negativ inställning 2011. Nu har vi tittat på tidigare forskning, nu är det dags att förklara 

hur forskningen har genomförts i metoddelen. 

Metod  

I det här avsnittet beskrivs vilka metoder som använts i studien. Först beskrivs urvalet, sedan 

datainsamlingsmetoderna. Efter det förklaras proceduren, databearbetningen och analysen. Avsnittet 

avslutas sedan med etik, validitet, reliabilitet och generalisering. 

Kvalitativa intervjuer, tidigare forskning och Skolverkets (2018) Nationellt bedömningsstöd i 

taluppfattning användes för att besvara syftet och frågeställningarna. Kvalitativ forskning passade 

bättre än kvantitativ forskning då förståelse för elevernas tankar och motivation var det som önskades 

(Ahrne och Svensson, 2015). Kvalitativa intervjuer passade bra eftersom det skapar möjligheter att 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Fördelen med 

intervjuer är enligt Kvale & Brinkmann att de är anpassningsbara, att följdfrågor kan formuleras samt 

att svaren som informanterna ger kan klargöras och fördjupas. Kunskaper om informanternas 

erfarenheter, känslor och attityder kan fås genom kvalitativa intervjuer då kunskapen skapas i 

interaktionen mellan intervjuaren och de som intervjuas (Kvale & Brinkmann). Eftersom metoden är 

en kvalitativ studie så har ord använts som analysmetod (Denscombe, 2016).  
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Urval 
Valet gjordes att intervjua elever i årskurs 1 med förhoppningen om att de inte har en lika förutfattad 

bild av vad matematik är som äldre elever kan ha. Ett avsiktligt urval gjorde att den data som önskades 

gavs (Denscombe, 2016). Av de tillfrågade var det 15 vårdnadshavare som gav sin tillåtelse till att 

intervjua deras barn. Fem av barnen ville inte delta när det var dags för intervjuerna. En deltagare 

avbröt sitt deltagande i slutet av intervjun innan de sista intervjufrågorna hade genomförts. Valet 

gjordes att ta med data från den intervjun ändå eftersom en stor del av intervjun ändå hade genomförts. 

Datainsamlingsmetoder 
Datainsamlingsmetoderna som använts i den här studien redovisas i tabell 1. Där går det att se vilken 

metod som användes för att besvara frågeställningarna. 

Tabell 1. Metoder som använts till frågeställningarna. 

 

 

 

Procedur 
Tidigare gjorda studier, undersökningar och examensarbeten tittades igenom för att få inspiration till 

syfte, frågeställningar och intervjufrågor. Referenslistorna i tidigare forskning användes för att hitta 

relevant litteratur för vidare fördjupning inom ämnet. Bibliotekssökningar gjordes för att finna redan 

gjord forskning, vetenskapliga artiklar och relevant litteratur. Böckerna Att förstå barns tankar av 

Doverborg och Pramling (1992 & 2012) lästes som förberedelse inför de kommande intervjuerna. 

Intervjutekniken de förmedlar går ut på att få barnen att delge så mycket som möjligt om sina tankar. 

Först kontaktades och informerades rektorn samt skolan om studien. Rektorn tillfrågades om tillåtelse 

att intervjua eleverna och om att få publicera intervjusvaren samt resultaten från bedömningsstödet. 

Rektorn gav sitt godkännande. Det intygades att varken skolan eller elevernas namn skulle nämnas i 

studien. Förhandsmeddelanden skickades sedan elektroniskt till vårdnadshavarna där de fick 

information om att studien skulle genomföras samt information om att tillåtelse om att få intervjua 

deras barn skulle skickas framöver. Barnen fick också förhandsinformation på skolan om att de 

framöver skulle tillfrågas om de vill delta i en intervju. Detta gjordes eftersom förhandsmeddelanden 

kan påverka svarsfrekvensen positivt (Denscombe, 2016). Barnen fick veta att deras föräldrars 

tillåtelse behövs och vad intervjuerna skulle handla om. De informerades om att studien skulle 

publiceras, att de fick vara anonyma, att det var frivilligt att delta och att inspelning skulle förekomma 

om de gav sin tillåtelse till det. 
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Pilotundersökning 
Metoden pilotundersökning valdes eftersom det var ett bra sätt att öva på intervjuteknikerna innan 

själva studien genomfördes och för att testa frågorna innan de riktiga intervjuerna gjordes (Doverborg 

& Pramling, 1992). Pilotundersökningarna gjordes även för att kunna korta ner intervjun för 

deltagarnas och analyseringens skull samt för att minska risken för överraskningar när 

datainsamlingen väl började (Denscombe, 2016). En pilotundersökning på 14 barn i grupp gjordes 

för att se om frågorna behövde formuleras om och för att få kunskap om hur de tolkades av barnen. 

Deltagarna fick veta att frågorna skulle testas till ett examensarbete och att inget av det de sa skulle 

föras vidare eller publiceras. Det visades sig att flera av frågorna behövde omarbetas eftersom så pass 

unga barn gärna svarade ja, nej eller vet inte. Nya frågor testades därefter på två sjuåringar. Några av 

intervjufrågorna var då mer styrda med färdiga påståenden. Även då sågs ett behov av justeringar. 

Slutligen testades intervjuguiden på ett yngre och ett äldre barn än urvalsgruppen. Eftersom det 

framkom i pilotstudierna att flera av barnen ställde sig frågande till begreppet matematik gjordes valet 

att säga matte till deltagarna eftersom det var ett vardagsnära ord för dem.  

Bedömningsstödet 
När missivbrevet (Bilaga 1) skickats hem till vårdnadshavarnas och lämnats tillbaks med deras 

underskrifter började data kring elevernas matematiklärande att samlas in med Skolverkets (2018) 

Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1, höstterminen. Bedömningsstödet utfördes i 

ett rum i anslutning till klassrummet. Genom att det skedde i en för eleverna bekant miljö kunde 

maktstrukturen mellan vuxen och elev utjämnas (Kvale & Brinkmann, 2014). Bedömningsstödet i 

årskurs 1 i taluppfattning utgår från kursplanen och kunskapskraven i matematik. Det nationella 

bedömningsstödet för höstterminen i taluppfattning görs muntligt i Sverige av alla elever som går i 

årskurs 1. En elev beräknas behöva uppfylla medel kunskapsnivå på samtliga delar i slutet av 

höstterminen för att kunna hänga med i undervisningen under den nästkommande terminen. Det 

innebär att bedömningsstödet kan fungera som ett stöd för de undervisande lärarna kring vad eleverna 

har lärt sig och vad läraren framöver behöver lära dem. Bedömningsstödet har 13 uppgifter. Elevernas 

taluppfattning mättes i låg-, medel- eller hög kunskapsnivå. Till bedömningsstödet behövs 11 vita 

okokta bönor eller dylikt, något i olika storlekar som gem till exempel, ett A4 papper för att dölja 

bönorna, 4 papper som tillhör bedömningstödet med siffror på, själva bedömningsstödet, handledning 

till bedömningsstödet och en tärning. Bedömningsstödet och tillhörande dokument finns på 

Skolverkets hemsida Bedömningsportalen. Vid genomförandet började eleverna med uppgifter på 

mellan kunskapsnivå. Om eleven klarade den kunskapsnivån prövades samma område på den högre 

kunskapsnivån. Vid varje nytt område svarade eleverna på uppgifter på mellannivån. Om en elev inte 

klarade uppgifterna på mellannivån gjordes uppgifter på den lägre nivån. Vid varje nytt område fick 
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eleverna svara på uppgifter på mellannivån innan den lägre eller högre nivån valdes. Om minst en 

uppgift i bedömningsstödet är på låg kunskapsnivå så är elevens resultat på bedömningsstödet låg 

kunskapsnivå. Alla uppgifter på medel kunskapsnivå innebär att eleven har medel kunskapsnivå. 

Medel kunskapsnivå och mer än hälften av uppgifterna på hög kunskapsnivå har tolkats som att 

eleven ligger på hög kunskapsnivå. 

Semistrukturerade intervjuer 
Följande tips kring barnintervjuer följdes under genomförandet: inte gripa in, låta barnet tänka färdigt, 

ställa vida frågor för att sedan komma in på smalare frågor och att låta barnen rita (Doverborg och 

Pramling, 1992). Doverborg och Pramling har genom sin erfarenhet från barnintervjuer även kommit 

fram till att följande följdfrågor som använts i den här studien är effektiva att använda sig av: ”Hur 

menar du? Berätta mer. Hur vet du det? Hur kan det komma sig? Varför då?  Eftersom det är lättare 

för barnet att samtala om en bok finns med under samtalet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012) 

togs beslutet att elevernas lärobok Mitt i prick Matematik 1 A (Mårtensson & Öhman, 2016) skulle 

vara med på intervjuerna.  

Semistrukturerade intervjuer som följde intervjuguiden (Bilaga 2) genomfördes sedan med 10 elever 

i årskurs 1. Vid intervjutillfället valdes en lugn plats i ett rum nära klassrummet som minskade risken 

att bli störd. Tidpunkterna för intervjuerna var viktiga eftersom ett trött och hungrigt barn som vill gå 

på rast inte var önskvärt när intervjuerna gjordes (Doverborg och Pramling, 1992). Datainsamlingen 

gjordes via individuella intervjuer (Denscombe, 2016). Doverborg och Pramling rekommenderar ett 

tidsintervall på mellan 5 - 35 minuter vid barnintervjuer. Intresset och hur barnet deltog i intervjun 

spelade in i hur lång intervjuerna var. Intervjuerna tog från 8 - 28 minuter att genomföra. Det som tog 

tid för barnen var att bläddra i matteboken. Metodvalet innebar att försöka undvika social önskvärdhet 

som hade kunnat vara en nackdel (Bryman, 2011; Denscombe, 2016; Eguidius, u.å). Social 

önskvärdhet innebär att respondenterna ger svaren som de tror att forskaren förväntar sig. Detta 

undveks genom att skapa ett tillåtande klimat och genom att informera eleverna om att det inte var 

något speciellt svar som förväntades av dem utan att det de tyckte och tänkte var det som var 

intressant. Det var tänkt att anteckningar skulle göras om deltagarna och vårdnadshavarna inte ville 

tillåta inspelning. Detta för att kunna öka antalet vårdnadshavare som ville ge sitt tillstånd till att 

intervjua deras barn och för att fler barn skulle vilja delta. Tre intervjuer spelades in och sju intervjuer 

spelades inte in. Alla intervjuer antecknades ordagrant. En fördel med de semistrukturerade 

intervjuerna var att intervjuaren kunde kolla upp med respondenterna att de uppfattats rätt. Enligt 

Kvale & Brinkmann (2014) är fördelen med metodvalet att följdfrågor kan ställas som kan leda till 

djupare information om hur respondenterna tänker och resonerar. Metoden innebar också att 
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intervjuaren kunde vara flexibel, ändra ordningsföljden och låta deltagarna utveckla sina idéer 

(Bryman, 2011). En annan fördel med intervjuer är att variation i sätt att tänka på i gruppen och hur 

enskilda barn har uppfattat eller förstått matematiken kommer fram (Doverberg & Pramling, 1992). 

Databearbetning och analys 
När data från intervjuer, bedömningsstödet och litteraturen samlats in påbörjades databearbetningen 

och analysen. Olika källor tittades igenom för att få ett bredare perspektiv från tidigare forskning. 

Nästa steg var att tolka om eleverna tyckte likadant. Fem analyssteg som beskrivs i Denscombe 

(2016) användes. Kort sammanfattat innebär de stegen att data och text analyserades, bearbetades och 

skrevs in i skrivprogram. Återkommande teman söktes. Data analyserades genom kategorisering och 

teman. Dessa jämfördes, sammanställdes och presenterades sedan. Tolkningarna skrevs och 

visualiseringar gjordes av data. Slutligen validerades data genom att kontrollera att alla tolkningar 

och avskrivningar stämde.  

Eftersom 7 av 10 intervjuer inte spelades in gjordes valet att inte transkribera de tre inspelade 

intervjuerna eftersom inget behov av det uppstod. Det valet gjordes för att få en likvärdig 

databearbetning. Tematisk analys användes. Det innebar att data kodades och tematiserades efter 

syftet och frågeställningarna. Den metoden är en vanlig och väl beprövad metod inom kvalitativ 

forskning (Kvale & Brinkmann, 2014). Strategin Frameworks användes också som är ett 

tillvägagångssätt med ursprung i Storbritanniens National Centre for Social Research. Det innebar att 

centrala teman och underteman sammanställdes i en matris (Bryman, 2011). Elevernas intervjusvar 

sammanställdes först under varje intervjufråga. Empirin sorterades sedan genom att intervjusvaren 

färgkodades med varsin färg för de olika forskningsfrågorna. Data från Skolverkets (2018) Nationellt 

bedömningsstöd i taluppfattning som visade elevernas matematiklärande färgkodades på följande 

sätt: Låg- (röd), medel- (gul) och hög kunskapsnivå (grön).  

Elevsvar från intervjufrågorna strukturerades upp och delades in efter de två första frågeställningarna 

som handlar om elevernas tankar och motivation till matematiklärandet. Data från intervjuerna 

delades in som tabell 2 visar. 

Tabell 2. Intervjufrågornas sortering utefter frågeställningarna. 
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Elevsvaren sammanställdes sedan för varje elev med temat tankar, motivation och skolresultat. Efter 

det tolkades elevernas motivation in i inre- och yttre motivation. Detta gjordes genom att tematisera 

inre motivation som att det kommer inifrån eleven själv och yttre motivation med att elevens driv att 

lära sig kommer utifrån. Nästa steg blev att titta på resultatet på gruppnivå. Detta gjordes i följande 

ordning och med följande kategoriseringar av intervjusvaren:  

Tankar kring matematiklärandet delades upp i positiva och negativa tankar och färgkodades med 

grönt för positiva tankar, rött för negativa tankar, blått när en elev upplevde det som spännande att 

lära sig matematik och lila när eleven kände sig spänd. 

Motivation delades upp i olika teman som påverkar motivationen:  

Ser eleven fram emot matten?  

Ser eleven nyttan av matematikkunskaperna i skolan och/eller hemma?  

Vill eleven lära sig matematik?  

Vad vill eleven lära sig i matematik? 

Varför vill eleven lära sig matematik?  

Vill eleven kämpa när något känns svårt?  

Tror eleven att den kan bli bättre av att öva? 

Vill eleven utvecklas?  

Matematiklärandet delades upp efter deras skolresultat i bedömningsstödet i nivåerna låg-, medel- 

eller hög kunskapsnivå.  

När detta var gjort kunde resultatet sammanställas i text och tabeller. Tankekartor användes även för 

att sammanställa data och litteratur. Därefter påbörjades analysarbetet genom att det tittades på vilka 

likheter och skillnader som fanns. Resultatet redovisades i resultatdelen och analyserades sedan med 

stöd av tidigare forskning och de teoretiska perspektiven. Nästa steg blev att där det gick diskutera 

resultaten i diskussionen utifrån den forskningsbakgrund som presenterats.  
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Etik 
Barnen fick känna hur viktiga de var genom att intervjuerna började med att de tackades för att de 

ställde upp på att bli intervjuade och det togs även hänsyn till barnens ork (Doverborg och Pramling, 

1992). Vetenskapsrådets (2017) skrivelse God forskningsed har följts. Informationskravet uppfylldes 

genom att deltagarna och deras vårdnadshavare informerades om examensarbetet och villkoren för 

deltagandet. Samtyckeskravet uppfylldes genom att barnen och vårdnadshavarna fick veta att det var 

frivilligt att delta och genom att det framfördes att barnen hade rätt att avbryta sin medverkan när de 

ville samt genom att alla möjligheter till identifikation undanröjdes. Konfidentialitetskravet följdes 

genom att uppgifterna om deltagarna förvarats så att obehöriga ej fått tillgång till dem. Uppgifterna 

har avidentifierats och inspelningarna raderats. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att uppgifter om 

enskilda endast har hanterats av intervjuaren. Deltagarna och vårdnadshavarna fick information om 

att undersökningen skulle publiceras på DIVA-portal som Bryman (2011) och Vetenskapsrådet 

(2002) anser att det ska informeras om. 

Validitet, reliabilitet och generalisering 
Validitet rör inte kvalitativa forskare på samma sätt som en kvantitativ undersökning eftersom 

mätning inte är det främsta intresset som det är vid enkätstudier (Bryman, 2011). Intervjuerna berör 

syftet och frågeställningarna som finns i studien. Det som skulle mätas har mätts. Extern reliabilitet 

handlar om undersökningen kan upprepas, det är svårt eftersom ”… det är omöjligt att ’frysa’ en 

social miljö och de sociala betingelser som gäller…” (Bryman, 2011, s.352). Examensarbetet skulle 

kunna göras igen men då ska samma person helst göra det eller så måste den som forskar ”…gå in i 

en liknande social roll.” Eftersom informanterna är anonyma så kommer undersökningen inte att 

göras om. Deltagarnas tankar, motivationen och deras matematiklärande kan ha förändrats sedan 

intervjutillfället. Det är däremot möjligt att göra den här studien med andra informanter. Att barn vid 

barnintervjuer uttrycker hur deras värld ser ut och inte säger saker för att roa vuxna (Doverborg & 

Pramling, 1992) ökar trovärdigheten i studien. Att Doverborg & Pramling beskriver att det barn säger 

är ett uttryck för deras sätt att tänka och deras uppfattning om den värld de lever i ökar även det 

examensarbetets trovärdighet. Det går att visa studiens generaliserbarhet genom att resultaten kan 

jämföras med andra liknande större studier som har sett liknande resultat och det ökar också 

trovärdigheten i det här examensarbetet (Ahrne och Svensson, 2015).   

 

 



 
 

22 
 

Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten från de semistrukturerade intervjuerna och bedömningsstödet. 

Forskningsfrågorna används som rubriker. 

Elevernas tankar om matematik 

Den öppna intervjufrågan där deltagarna i studien berättade vad de tycker om matte visar att de 

tillsammans har 19 positiva tankar om matematik och tre negativa tankar. Vilka tankarna är visas i 

tabell 3. 

Tabell 3. Elevernas tankar om matematik vid en öppet ställd fråga. 

 

 

 

 

 

 

När eleverna berättade vad de gillar att göra på mattelektionerna kunde de visa vad det är genom att 

bläddra i matteboken som de använder i skolan. Det resultatet redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Vad eleverna tänker är positivt och roligt på matematiklektionerna. 

 

 

 

 

 

 

 

När eleverna svarade på vilka av påståendena om matte som de tyckte stämde bäst kunde de välja 

båda påståendena om de tyckte att de båda stämde med deras tankar om matematik. När det hände 

ställdes en följdfråga där de skulle välja vilket ord de tyckte bäst förklarade vad de tänker om 

matematik. När det inträffade och vilket motsatsord de valde går att se i tabell 6 som visas på nästa 

sida. Där står det mest framför det ordet de valde på följdfrågan. 
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Tabell 5. Elevernas tankar om matte på gruppnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

Alla tänker de att matte är roligt, intressant och viktigt. Tre av dem tänker samtidigt som de positiva 

tankarna att matte också kan vara ointressant och oviktigt. Två av deltagarna tänker samtidigt som de 

tycker att matte är viktigt, roligt samt intressant att matte också är svårt och tråkigt. Åtta av eleverna 

tycker att matte är svårt och åtta elever tycker att matte är lätt. Att eleverna menar att matte är svårt 

visar sig kunna ses ur två olika synsätt. Som svårt och jobbigt eller som svårt på ett bra sätt som 

innebär att de får lära sig genom att utvecklas. En av informanterna poängterar att ”Nu i ettan tycker 

jag om när det är svårt. Utan bilder svårare ibland, fast det är ändå roligt”.  

Tabell 6. Elevernas tankar på individnivå med styrda påståenden. 

 

I tabell 6 kan elevernas tankar ses i färgkoderna grönt för positivt, rött för negativt, blått för spännande 

och lila när eleven är spänd.  
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Här redovisas elevernas tankar om matematik som inte presenterats i text eller tabeller. 

”Att det blir spännande vad som händer i matteboken och uppgifterna” (elev 1). 

”Jättebra men lite tråkigt att man måste jobba på också är det tråkigt att man måste sitta still.” ”Tycker 

matteberättelserna i boken är superbra! Det är fantastiskt att ha det i en mattebok!” (elev 2). 

”Bra för att jag lär mig mycket saker” (elev 3). 

”Att ibland kan ni ge lite svårare matte. Vissa gånger kan man tänka att det är ganska svårt och jobbigt 

men ibland kan det vara ganska lätt och roligt.” ”Det är kul att göra matte och svåra saker. Jag kan 

tycka att det med siffror utan bild är svårare ibland” (elev 8). 

”Jag känner mig lite spänd för hur det ska gå. För att jag liksom, jag vet inte vad som ska hända i 

matteboken.” (elev 9). 

Elevernas motivation till matematiklärandet 
Åtta av informanterna är motiverade av att de ser fram emot mattelektionerna. En elev ser inte fram 

emot lektionerna och en vet inte om den gör det. Ansiktena deltagarna ritade visar att åtta av dem är 

glada/motiverade när de ska ha mattelektion. En informant ritar en ledsen mun och en annan en rak 

mun.  

Alla informanter motiveras av att de ser nyttan av att lära sig matematik. De gör det på olika sätt. Alla 

använder sina matematikkunskaper när de är i skolan. Nio av dem ser också nyttan av matematik när 

de är utanför skolan när de ska dela lika med någon och när de räknar saker eller pengar. Sju ser 

nyttan av matematikkunskaperna när de tittar på klockan. Fem av deltagarna ser nyttan av matematik 

när de spelar sällskapsspel och när de ska köpa något. Sju av dem använder matematik i skolan för 

att räkna, skriva och jobba i matteboken. Fem av deltagarna berättar att de använder sina 

matematikkunskaper hemma under dagen och att de har en mattebok hemma. En informant använder 

matte hemma när den visar lillasyster matte och en annan använder matte hemma på sin kassaapparat.  

På frågan om de vill lära sig matematik svarar alla informanter att de har motivationen att de vill lära 

sig matematik. Vad de vill lära sig visas i tabell 7.  

Tabell 7. Elevernas svar på om och varför de vill lära sig matematik. 
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De 5 informanterna som motiveras av att lära sig matematik för framtiden menar att det är bra att 

kunna som vuxen eller att de vill lära sig och kunna matematik när de är vuxna. Två av deltagarna 

har anledning att lära sig matematik utanför sig själv. De har en vilja att lära sig matematik för att i 

framtiden kunna det så att de kan lära sina barn. En annan anledning som en deltagare har är för att 

kunna lära andra vuxna och andras barn om de inte kan matematik. 

På frågan vad de vill lära sig svarar tre av informanterna att de motiveras av att räkna mattetal. Tre 

preciserar att de motiveras att lära sig högre tal, två vill lära sig plus, en vill lära sig svårare tal. Minus, 

större än och mindre än är det tre informanter som vill lära sig.  

Det är olika saker som motiverar deltagarna. Sju svarar att de lär sig matematik för sin egen skull och 

3 lär sig matematik för att vuxna har bestämt att de ska det. Nio vill kämpa och tycker att påståendet 

att de kan bli bättre på matte om de övar stämmer bäst. En informant hade avbytit sitt deltagande och 

en  berättar att den inte vill försöka när något är svårt i matten. Ingen av deltagarna tycker att 

påståendet att man är endera bra eller dålig på matte stämmer. Det här är hur de resonerar kring att 

kunna bli bättre på matte: 

”Man kan bli bättre på matematik om man övar. För pappa har sagt att om man övar så blir man 

bättre” (elev 1). 

”Om man övar på matte då blir man ju bättre. Har märkt det” (elev 3). 

”Man kan bli bättre på matematik om man övar. För att om man övar så blir man alltid bättre. Är så 

för mig. När jag gjort så kan jag det mycket bättre” (elev 6). 

”Desto mer man tränar desto duktigare blir man. Vet det för att jag har lärt mig lite själv och frågat 

mina föräldrar” (elev 7). 

”Ju mer man övar ju bättre blir man på matten. Vet det för det brukar bli så när jag håller på med 

matte” (elev 8). 

Sju av deltagarna motiveras av att svåra uppgifter i matte kan hjälpa dem att utvecklas. Två av dem 

som tror att de kan bli bättre av svåra uppgifter svarar också samtidigt att de upplever att svåra 

uppgifter kan göra det svårt eller lite svårt för dem att lära sig. Så här är resonerar eleverna kring 

svåra uppgifter: 

”Svåra uppgifter i matematik hjälper mig att utvecklas. För att då lär man sig och man blir duktigare 

och mycket klokare” (elev 2). 

”Liksom att man gör fel då lär man ju sig att det är fel. Det gör ingenting att man gör fel” (elev 3). 
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”Svåra uppgifter hjälper mig att utvecklas. För att då blir man ju bättre” (elev 6).  

”Både och det är lite enkelt och lite svårt med svåra uppgifter. Svåra är så där att man måste typ 

försöka och kan man inte då her man upp hjälpflaggan” (elev 7).  

”Svåra uppgifter i matematik gör det lättare att lära sig” (elev 8). 

Här presenteras elevernas motivation på individnivå: 

Elev 1 vill lära sig nya saker för att det är roligt, ser fram emot matten, ser nyttan av 

matte i skolan och utanför skolan. Lär sig för sin egen skull och vill kämpa. Tror att hen 

kan bli bättre av att öva och att svåra uppgifter hjälper hen att utvecklas.  

Elev 2 vill lära sig matte ”För man vill det när man är vuxen. Då kan man lära sina barn 

det när de blir stor. Tänk om de inte skulle lära sig det och man måste prata med rektorn. 

Det var läskigt när rektorn hälsade på.” Eleven vet inte om den ser fram emot matte eller 

inte. Hen ser nyttan av matte i och utanför skolan. Lär sig för sin egen skull och vill kämpa. Eleven 

förklarar att ”Man måste tänka det är därför man har en hjärna.” Hen tänker att man kan bli bättre i 

matte om man övar. ”För ibland brukar jag vara dålig och ibland brukar jag vara bra.” Hen tänker att 

svåra uppgifter leder till utveckling. ”För då lär man sig och man blir duktigare och mycket klokare.”  

Elev 3 vill lära sig, ser fram emot matten och uttrycker att ”Det är bra att man får lära 

sig en massa saker. För när man är vuxen är det ju bra att man kan det där.” Hen ser 

nyttan av matte i skolan och hemma. Lär sig matematik för sin egen skull.  Eleven vill 

kämpa. ”Om man övar på matte då blir man ju bättre. Har märkt det.” Eleven tänker att svåra uppgifter 

hjälper hen att utvecklas. ”Liksom om man gör fel då lär man ju sig att det är fel. Det gör ingenting 

att man gör fel.” 

Elev 4 vill lära sig och ser fram emot matten. Hen ser lite nytta med matte hemma och 

störst nytta av matte i skolan. ”För jag vill kunna göra matte och jag vill lära mig göra 

olika saker.” Eleven lär sig matematik för att lärarna och/eller föräldrarna har bestämt 

det. Eleven vill kämpa och försöka en gång till när det är svårt. Eleven tänker att man kan bli bättre i 

matte om man övar. ”För det är bra att öva. För det är bra att kunna matte. Om man går i skolan så 

måste man kunna matte.” Hen tycker att svåra uppgifter gör det svårt att lära sig. 

Elev 5 vill lära sig matte ”För att typ när man, när andra lär matte, då vill jag också lära 

mig.” Eleven vill lära sig för att kunna räkna, vill lära sig svårare tal men ser inte fram 

emot matten. Hen använder matte lite och ser lite nytta av matten. Eleven berättar att 

den använder matten ”När fröknarna säger till.” Lär sig för att lärarna och/eller föräldrarna har 

bestämt det och om något är svårt vill eleven inte försöka. ”För att det är så jobbigt när man suddar.” 
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Elev 6 tänker att matte ”Det är jätte jätte kul. För att jag tycker om att tänka.” Hen ser 

fram emot matten. ”Det känns som matte är roligt. För att det är något nytt och jag tycker 

det är kul att lära mig.” Eleven ser nyttan av matte både i skolan och hemma. ”Vi har en 

kassaapparat hemma som jag brukar göra plus, minus, delat på också gånger.” Eleven vill lära sig 

matematik och högre tal, lär sig för sin egen skull, vill kämpa och gillar utmaningar och att utvecklas. 

Elev 7 vill lära sig ”För att när man blir stor så behöver man kunna lära sig saker.” Hen 

ser fram emot matten. ”Spännande att få se nånting nytt. För att när man har gjort en 

sida och ska få göra en ny då blir det så spännande. Tycker det känns kul då!” Eleven 

ser nyttan av matte både i skolan och hemma. Hen lär sig matte för sin egen skull, vill kämpa, tycker 

att svåra uppgifter både hjälper till att utvecklas samt att det kan vara lite svårt med svåra uppgifter. 

Hen tänker att man kan bli bättre om man övar. 

Elev 8 vill lära sig, ser fram emot matten, ser nyttan av matte i skolan och till stor del 

utanför skolan. ”Det är roligt och bra att kunna och man kan lära andra barn och vuxna 

om de inte kan.” Eleven lär för sin egen skull och lite för att föräldrarna och/eller lärarna 

har bestämt det. Hen vill kämpa när det är svårt. Hen tänker att man kan bli bättre om man övar och 

tycker att svåra uppgifter gör det lättare för hen att lära sig. 

Elev 9 vill lära sig matematik, ser fram emot mattelektionerna men är lite spänd ibland. 

Ser nyttan av matte i skolan och utanför skolan. ”Ibland blir jag typ lite sur när jag har 

gjort fel ibland.” Lär sig matematik för att föräldrarna och/eller lärarna har bestämt det. 

”För att jag tycker att liksom att det ska vara så här att dom lär saker och jag blir bättre och tycker att 

det är roligt.” Eleven vill kämpa. ”För att jag känner att det är bättre typ att öva än sluta kämpa.” Hen 

tänker att man kan bli bättre på matematik om man övar och att svåra uppgifter hjälper hen att 

utvecklas.  

Elev 10 vill lära sig ”För att jag tycker att det är kul att lära nytt.” Hen ser fram emot 

matten. ”Jag tänker typ så här, jag kommer inte att klara det, men sen så typ gör jag 

det.” Eleven ser nyttan av matte både i skolan och hemma. Hen vill lära sig och lär sig 

för sin egen skull. Eleven valde att avbryta sitt deltagande och slutförde inte hela intervjun. Det 

framgår inte om eleven vill kämpa eller om den tror att svåra uppgifter kan hjälpa hen att utvecklas. 

Det går att utläsa utifrån deltagarnas svar att de alla i någon mån är motiverade att lära sig matematik. 

Det som motiverar eller inte motiverar dem skiljer sig åt och skälen till varför de lär sig är olika. 

Eleven som ritat en rak mun på ansiktet de skulle rita förklarar att matte är ”Jättebra, men lite tråkigt 

att man måste jobba på också är det tråkigt att man måste sitta still.” Den eleven känner sig både 

motiverad och omotiverad samtidigt. En elev ritar ett ledset ansikte och berättar att den vill lära sig 
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matematik ”För att typ när man, när andra lär matte, då vill jag också lära mig.” Eleven motiveras 

inte när något är svårt då vill eleven inte försöka och förklarar att det är ”För att det är så jobbigt när 

man suddar.” 

Utifrån elevernas svar går det att utläsa om de har inre eller yttre motivation. Inre motivation har de 

då deras motivation kommer inifrån dem själv och yttre motivation om motivationen kommer utifrån. 

I tabellen här nedanför visas om eleverna har inre eller yttre motivation.  

Tabell 8. Elevernas motivation till att lära sig matematik 

 

 

 

 

 

 

 

X hög motivation, x låg motivation 

Det har alla inre motivation men i olika grad. Hälften av dem har hög inre motivation till matematik 

och den andra halvan har en låg inre motivation. Resultatet kan utläsas som att ingen av eleverna har 

enbart yttre motivation. Hälften av eleverna har yttre motivation. När det gäller den yttre motivationen 

så har två av deltagarna en låg yttre motivation och tre har hög yttre motivation. 

Hur tankar och motivation påverkar matematiklärandet 
Som tabell 9 visar så kom det fram i Skolverkets (2018) Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning 

att 4 av eleverna har högt matematiklärande. Två av eleverna har medel matematiklärande och 4 

elever har lågt matematiklärande när bedömningsstödet genomfördes. 

Tabell 9. Elevernas resultat på bedömningsstödet. 
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I tabell 10 har resultatdelarna sammanförts för att det ska bli lättare att överskåda resultatet. 

Tabell 10. Hur elevernas tankar och motivation till matematiken relaterar till deras matematiklärande.  

X hög motivation, x låg motivation 

 

Eleverna på medel- till hög kunskapsnivå tänker överlag att de kan bli bättre av att öva och de lär sig 

matematik för sin egen skull. Eleverna som lär sig matematik för att vuxna har bestämt det har låg 

kunskapsnivå. De som tänker att matte är lätt har medel till hög kunskapsnivå. Den elev som lär sig 

matte för att den vill det också för att andra lär sig och för att vuxna bestämt det, som inte vill kämpa 

och som inte ser fram emot matten visar sig få lågt matematiklärande. Eleven som är spänd för att 

inte kunna eller för att göra fel får även den lägre matematiklärande. De två elever som tänker att 

matte är spännande når medel eller hög kunskapsnivå. Övervägande del av eleverna som vill lära sig 

matematik för att vuxna har bestämt att de ska lära sig det har lågt matematiklärande. Tre av de fyra 

eleverna i ett lågt matematiklärande har högre grad av yttre motivation och tänker inte att de lär sig 

matematik för sin egen skull.  

Elev Tankar Vill 

lära 

sig? 

Varför 

lära sig? 

Ser nyttan av 

kunskaperna i 

Vill 

kämpa? 

Vill 

utvecklas? 

Ser 

fram 

emot 

matte? 

Tror kan bli 

bättre av att 

öva? 

Skolresultat Inre 

motiv

-ation 

Yttre 

motiv

-ation 

1 Roligt, lätt, 

intressant, 

spännande, viktigt 

ja För sin 

egen skull 

Skolan och 

hemma 

ja ja ja ja Hög nivå X  

2 Lite roligt, lite 

tråkigt, lite lätt, mest 

svårt, intressant & 

viktigt 

ja För sin 

egen skull, 

bra när 

vuxen 

Skolan och 

hemma 

ja ja vet inte ja Medel nivå x  

3 Roligt, mest lätt, 

svårt, intressant och 

viktigt 

ja För sin 

egen skull, 

bra när 

vuxen 

Skolan och 

hemma 

ja ja ja ja Hög nivå X  

4 Roligt, svårt, 

intressant, oviktigt, 

mest viktigt 

ja Vuxna 

bestämt 

Mest i skolan ja ja ja Ja, men svåra 

uppgifter gör 

det svårt 

Låg nivå x X 

5 Roligt, lite tråkigt, 

lätt, mest svårt, 

ointressant, mest 

intressant, oviktigt, 

mest viktigt 

ja När andra 

lär sig vill 

också jag, 

vuxna 

bestämt  

Lite nej ja nej ja Låg nivå  x X 

6 Roligt, lätt, 

intressant, viktigt 

ja För sin 

egen skull, 

för 

utvecklas 

Skolan och 

hemma 

ja ja ja ja Hög nivå X  

7 Roligt, ibland svårt, 

mest lätt, ganska 

intressant, spännande 

och viktigt 

ja För sin 

egen skull, 

bra när 

vuxen 

Skolan och 

hemma 

ja ja ja ja, både och 

svåra 

uppgifter kan 

vara lite svårt 

Medel nivå X  

8 Roligt, lite svårt, 

mest lätt, intressant 

och viktigt 

ja För sin 

egen skull, 

bra när 

vuxen & 

vuxna 

bestämt 

Skolan och 

delvis hemma 

ja ja ja ja Hög nivå X x 

9 Roligt, lite lätt mest 

svårt, mest 

intressant, 

ointressant, oviktigt, 

mest viktigt, spänd 

ja Vuxna 

bestämt 

Skolan och 

hemma 

ja ja ja ja Låg nivå x X 

10 Roligt, svårt, 

ointressant, mest 

intressant, viktigt 

ja För sin 

egen skull 

Skolan och 

hemma 

- ja ja - Låg nivå   x x 
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Eleven som inte ser nyttan av kunskaperna i matematik utanför skolan och som är mindre motiverad 

har ett lågt matematiklärande. Fyra elever tänker att de har nytta av kunskaperna de får i matematik 

när de är vuxna, har ett framtidsperspektiv med en inre motivation med ett mål som ligger längre bort 

i framtiden och medel eller högt matematiklärande. För att tydliggöra och strukturera delar av 

resultatet har en illustration som visas i figur 3 gjorts. 

 

Figur 3. Hur elevers tankar och motivation till matematik relaterar till deras matematiklärande. 
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Diskussion och analys 
I det här avsnittet kommer examensarbetets syfte och frågeställningar att besvaras samt resultat att 

diskuteras i förhållande till tidigare forskning och de teoretiska perspektiven. Efter det kommer 

metoddiskussionen. Avsnittet avslutas sedan med förslag på framtida forskning. 

Examensarbetets syfte är att undersöka, förstå och beskriva om och i så fall hur elevers tankar och 

motivation påverkar matematiklärandet. I syftet ingår det även att beskriva hur speciallärare kan 

stärka elevers matematikutveckling utifrån forskning samt elevers tankar och motivation. Syftet 

besvaras och diskuteras under rubrikerna till frågeställningarna och besvaras ibland överlappande. 

Avsnittet är indelat i forskningsfrågorna: 

1. Vilka tankar om matematik har eleverna?  

2. Vad motiverar eleverna att lära sig matematik? 

3. Hur påverkar elevernas tankar och motivation matematiklärandet? 

Elevernas tankar om matematik 

Studiens resultat visar att informanterna har många positiva tankar om matematik när de möter 

skolämnet för första gången. De positiva tankarna som alla informanter har är att matte är roligt, 

intressant och viktigt. Slutsatsen är att de till stor del tänker att matte är bra. Ett fåtal av informanterna 

har samtidigt som de positiva tankarna om matematik även de negativa tankarna att matte också kan 

vara ointressant, oviktigt och tråkigt. Det skiljer mot resultatet i TIMSS, 2015 där 52 procent av 

deltagarna i årskurs 8 i Sverige har en negativ inställning till matematik (Skolverket, 2016). Det 

deltagarna tänker är mest roligt på matematiklektionerna är att rita, färglägga, göra mattehändelser 

samt att räkna antal och ringa in rätt siffra. Att förstå matematiken ur elevernas synvinkel kan vara 

användbart (Doverborg & Pramling, 1992; Hattie, 2014) då information om vad som lockar dem, vad 

de finner meningsfullt och intressant kan användas till att stärka elevernas positiva tankar och 

inställning till matematik. Större delen av informanterna tänker att matte kan vara både lätt och svårt. 

Slutsatsen kan dras att innebörden av att matte är svårt kan ses som både negativt eller positivt hos 

informanterna. En av deltagarna i studien poängterar här att svåra uppgifter i matten kan ses som 

positivt ”Svåra uppgifter hjälper mig att utvecklas.” Ett annat synsätt har deltagaren som berättar ”... 

men svåra uppgifter gör det svårt.”  

Den här studien kan stärka Egidius (2006, s.407) definition på tankar då informanterna föreställer sig, 

funderar, drar slutsatser, minns något, gör sig ett omdöme om matematiken, tänker på något de vill 

göra och på något som ger en känsloupplevelse. Bland annat informantens utryck ”Att det blir 

spännande vad som händer i matteboken och uppgifterna” visar på att tankar kan handla om 

känsloupplevelser och en vilja att göra något nytt vilket stämmer med Egidius beskrivning. 
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Speciallärare kan enligt Appelgrens (2015) forskning stärka elevers tankar, motivation och 

matematikutveckling med processberöm som -Bra kämpat! eftersom det gör att eleverna kan lära sig 

uppgifter fortare, kan tänka att de kommer att klara det och fortsätta kämpa. Karaktärsberöm som  

-Du är duktig! kan däremot enligt Appelgrens (2015) studie göra att elever blir stressade, osäkra på 

sin förmåga och börjar tänka negativa tankar som att de inte kommer att klara av uppgiften, vilket 

kan påverka deras matematiklärande negativt. Enligt Utbildningsutskottet (2014) tänker inte svenska 

elever att ansträngning behövs för att lära sig. Det är inte bra om elever i Sverige överlag tänker så 

eftersom forskning har visat att dynamiskt mindset och grit då eleverna inser att ansträngning krävs 

för att lära sig och utvecklas är vad som behövs för ett gynnsamt matematiklärande (Appelgren, 2018; 

Boaler, 2017; Dweck, 2015; Klingberg, 2016; Mueller och Dweck,1998). Det kan tolkas som att 

sociokulturen (Säljö, 2014; Vygotskij, 1978) i Sverige behöver ändras så att elevers tankar och 

matematikutveckling kan stärkas. Speciallärare, lärare och föräldrar kan motverka att elever tänker 

att de inte behöver anstränga sig för att lära sig genom att berätta för eleverna att det kan vara svårt 

att lära sig nytt och att utveckling kräver ansträngning (Appelgren, 2018; Boalers, 2017; Duckworth 

et.al, 2007).  

Att alla informanter i den här studien tror att de kan bli bättre i matematik genom att öva stämmer 

med tidigare forsknings definitioner av ett dynamiskt mindset (Boaler, 2017; Dweck, 2015). Större 

delen av informanterna verkar inte känna sig tillintetgjorda av att göra fel utan vill ha utmaningar 

vilket även det överensstämmer med beskrivningen av ett dynamiskt mindset. Det gör att slutsatsen 

görs att en stor del av deltagarna i studien verkar ha ett dynamiskt mindset.  

Forskning visar att elever som definieras som osmarta tar avstånd från uppgifter för att skydda sig 

själv från att misslyckas och att inlärningen hos elever i matematiksvårigheter istället kan stärkas 

genom att de inte definieras som osmarta (Boaler, 2017; William & Leahy, 2015). Därav är det viktigt 

att speciallärare är medvetna om att varje ord och varje handling sänder ett budskap till eleverna 

(Dweck, 2015). Dwecks synsätt att varje handling sänder ett budskap har en likhet med det 

sociokulturella perspektivet (Säljö,2014; Vygotskij, 1978) som menar att skapande och delning av 

kunskaper sker genom kommunikation samt att omgivningen kan påverka elevers tankar och 

utveckling. Ett statiskt mindset som sänder budskapet att det är statiskt att bara vissa kan bli 

framgångsrika i matematik (Boaler, 2017; Dweck, 2015) har i likhet med det kompensatoriska 

perspektivet synen att inlärningsproblem har med elevernas egenskaper att göra. Ett dynamiskt 

mindset (Dweck, 2015) har i likhet med det kritiska specialpedagogiska perspektivet (Nilholm, 2016) 

synsättet att eleverna kan utvecklas. Slutsatsen görs att det verkar som synsättet att mattemänniska är 

något de flesta kan bli genom hårt arbete är vad som bör förmedlas till eleverna eftersom synsättet att 

bara vissa elever kan klara svårare matematik förstärker ett statiskt mindset som är negativt för 
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matematiklärandet (Boaler, 2017; Dweck, 2015). En informant med ett högt matematiklärande uttalar 

att ”Det är kul att göra matte och svåra saker.” Det kan stärka ett möjligt samband mellan dynamiskt 

mindset och högt matematiklärande (Boaler, 2017; Dweck, 2015). Men är det verkligen så? Räcker 

det med att elever har ett dynamiskt mindset och/eller grit för att det ska gå bra för dem i matematik? 

Sjöberg m.fl. (2011) kan stärka att ett förändrat tankesätt kan påverka lärandet gynnsamt eftersom de 

såg att det leder till ett stärkt matematiklärande men det skedde då i kombination med att eleverna 

ansträngde sig och fick stöd ifrån sin omgivning. Det stödet som en speciallärare kan ge. Slutsatsen 

som görs är att det verkar som att den sociokultur elever befinner sig i påverkar deras tankar och deras 

matematiklärande. Det verkar finnas ett samband mellan informanternas tankar och 

matematiklärandet (se tabell 10). Resultatet kan tolkas som att en stor del av deltagarna i studien har 

dynamiskt mindset men av dessa har alla inte medel till högt matematiklärande. En förklaring kan 

gissningsvis vara att dynamiskt mindset är en process som visar resultat senare hos deltagarna i 

studien eftersom de bara hunnit ha matematik i skolan i 1,5 månad när de intervjuades eller så kan 

det vara så att det är något mer än dynamiskt mindset som behövs för att nå medel till högt 

matematiklärande. 

Elevernas motivation till matematiklärandet 

Resultatet visar att informanterna till stor del ser fram emot matematiklektionerna. De motiveras alla 

av att de vill utvecklas och lära sig matematik. Alla informanterna motiveras även av att de har nytta 

av matematik i skolan och nästan alla av dem ser en nytta av matematik även hemma, utanför skolan. 

Vad de vill lära sig skiljer sig åt (se tabell 7). En stor del av informanterna lär sig matematik för att 

de har den inre motivationen att de själva vill det för sin egen skull. Några av dem har den yttre 

motivationen som innebär att de lär sig matematik för att lärare och/eller föräldrar har bestämt att de 

ska göra det. Att inre motivation består av viljan att göra något som upplevs som roligt och intressant 

med lust (Appelgren ,2018; Egidius, 2006; Hein, 2012; Skaalvik & Skaalvik, 2016) kan den här 

studien bekräfta. Det märks bland annat när en av informanterna berättar om glädjen den upplever 

när hen får lära sig matematik ”Spännande att få se nånting nytt. För att när man har gjort en sida och 

ska få göra en ny då blir det så spännande. Tycker det känns kul då!” Att inre motivation består av en 

önskan att utvecklas (Appelgren 2018; Hein, 2012) kan stärkas av samtliga informanter i den här 

studien eftersom de alla vill utvecklas. En slutsats som kan dras utifrån tabell 10 är att ingen av 

informanterna har enbart yttre motivation som driver dem och att de alla har någon sorts inre 

motivation fast i olika grad. Hälften av deltagarna har både inre och yttre motivation samtidigt. Att 

både yttre- och inre motivation kan driva elever samtidigt stärks av Appelgren (2018). Att yttre 

motivation kan vara negativt för lärandet om individer reagerar genom rädsla (Hein, 2012) sågs hos 

informanten som var spänd, orolig och osäker som visar sig ha ett lågt matematiklärande. Det gick 
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inte att utläsa att informanterna hade yttre motivationen att de lärde sig matematik för att undvika 

straff eller för att få pengar eller status som det visas i figur 1 (Appelgren, 2018, Egidius, 2006). 

Eftersom motivation är viktig för att elever ska lära sig (Doverborg & Pramling, 1992; Skaalvik & 

Skaalvik, 2016) blir speciallärarens uppdrag ur ett dilemmaperspektiv då att försöka övervinna 

hindren till motivationen hos varje elev. Hatties (2014) synsätt att motivation är flexibelt låter lovande 

eftersom det kan innebära att möjligheten finns att stärka elevers motivation och matematiklärande. 

Enligt Sveriges skollag (2010:800) ska elevers lärande, utveckling och lust att lära främjas.  Syftet 

med matematikundervisningen är som det fastställts av Skolverket (2017) att ”Undervisningen ska 

bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga.” Hur kan 

då speciallärare och lärare stärka elevers lärande så att ett intresse och motivationen att lära sig 

matematik utvecklas? Jo, speciallärare och lärare kan göra det genom att få matematiken att upplevas 

som meningsfull (Appelgren, 2018; Doverberg & Pramling Samuelsson, 2012). Ju mer meningsfull 

och viktig matematiken kan bli för eleverna desto mer motiverade och uthålliga blir de under 

lärprocessen (Appelgren, 2018; Klingberg, 2016). Hur kan då meningsfullheten och motivationen hos 

elever skapas och stärkas? Det kan ske genom att visa hur kunskaperna kan användas i verkligheten 

(Skaalvik & Skaalvik, 2016). Forskningen som Bridgeland et. al (2006) genomförde i Amerika 

stärker betydelsen av både intressanta lektioner och stöttande lärare som visar att de bryr sig om 

eleven och vill att eleven ska lyckas. Hattie (2014) konstaterar att det krävs en större ansträngning 

hos lärarna för att visa elever meningsfullheten och motivera dem till att lära sig. Stöttande lärare 

visar sig kunna öka elevers motivation och få dem att anstränga sig mer (Hall & Goetz, 2013; 

Lundberg & Sterner, 2009; Skaalvik & Skaalvik; 2016). Det i likhet med det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2014) och Vygotskijs (1978) proximal utvecklingszon som har synsättet att 

stöttande omgivning kan få elever att nå ett högre lärande. Nu har hur speciallärare kan få elever 

motiverade och intresserade tagits upp. Om vi utgår från Skolverket (2017) och lägger till att eleverna 

även ska få en tilltro till sin förmåga, hur kan det göras? Jo, med hjälpmedel så kan speciallärare få 

elever att klara av mer så att de blir mer motiverade och utvecklar en tro på sin egen förmåga (Lunde, 

2011; Skaalvik & Skaalvik 2016). En av informanterna poängterar gällande stöttande lärare följande 

”För att jag tycker att liksom att det ska vara så här att dom lär saker och jag blir bättre och tycker att 

det är roligt.” Det tolkas som att informanten menar att lärare ska lära eleverna så att de blir bättre 

och därmed kan tycka att det är roligt. Elever kan också ges motivation och en tilltro till sin förmåga 

genom att specialläraren inte har för låga förväntningar på vad de klarar av eftersom det kan påverka 

elevens tro på sig själv och motivationen att lära sig (Hattie, 2014). Speciallärare kan även stärka 

elevers matematiklärande genom anpassningar efter elevernas kunskapsnivå som ökar elevernas tro 

på att klara av uppgifter och motivationen att lära sig (Lunde 2011; Skaalvik & Skaalvik, 2016; 

William, 2007; William & Leahy, 2015). Appelgren (2018) förklarar vikten av anpassningar med att 
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uppgifter som anpassas till den nivån eleverna är på kunskapsmässigt leder till en lagom utmaning 

som skapar intresse hos eleverna (se figur 2). För svår utmaning förklarar Appelgren kan minska 

motivationen att lära sig och klara uppgiften. Ett fåtal av informanterna i denna studie stärker det när 

de berättar att det händer att de upplever att svåra uppgifter kan göra det svårt eller lite svårt för dem 

att lära sig matematik. När en informant berättar om sin syn på svåra uppgifter så poängteras ”Både 

och det är lite enkelt och lite svårt med svåra uppgifter. Svåra är så där att man måste typ försöka och 

kan man inte så her man upp hjälpflaggan”. Det bekräftar det sociokulturella perspektivet (Säljö, 

2014; Vygotskij, 1978) som informanten uttrycker det så ber hen om hjälp från sin omgivning när 

något är för svårt. Den större delen av informanterna har upplevt matte som både svårt och lätt. Elever 

som kommit långt kunskapsmässigt behöver också anpassningar så att de utmanas tillräckligt för att 

motivationen och intresset ska hållas kvar (Appelgren, 2018; Boaler, 2017). Det har fastställts i 

Sveriges skollag (2010:800) att elever ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre. Det 

stärks av en stor del av informanterna att svåra uppgifter hjälper dem att utvecklas. En informant 

beskriver att ”Svåra uppgifter hjälper mig att utvecklas. För att då lär man sig och man blir duktigare 

och mycket klokare.” Elever som kommit långt riskerar enligt Skolinspektionen (2014) att bli 

omotiverade om de inte blir utmanade och inte får stöd i form av anpassningar. Det kan tydas som att 

Appelgren (2018), Boaler (2017), Skolinspektionen (2014) och Sveriges skollag (2010:800) har ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014; Vygotskij, 1978) eftersom de talar om stöd från omgivningen. 

Ett fåtal av informanterna tycker att svåra uppgifter kan göra det svårt eller lite svårt för dem att lära 

sig. Det kan tydas som att de har för svår nivå på uppgifterna och nivån behöver anpassas eller så 

behöver eleverna få veta att ansträngning krävs för att ett lärande ska ske. Att en stor del av 

informanterna tror att man kan bli bättre i matematik genom att öva verkar bero på att de har upplevt 

det själv och/eller på att de har hört det av andra i sin omgivning. Det kan tydas som att en stor del 

av informanterna befinner sig i en sociokultur som förmedlar möjligheten att utvecklas om man 

anstränger sig. Det stärks av informanten som säger att ”Man kan bli bättre på matematik om man 

övar. För pappa har sagt att om man övar så blir man bättre”. Det stärks också av en annan informant 

som berättar att ”Om man övar blir man ju bättre. Har märkt det”. Bägge informanterna med det 

tankesättet visar sig ha högt matematiklärande. Eftersom brist på motivation kan påverka 

engagemanget för lärandemålet, stänga av viljan helt och minska intresset hos elever (Hattie, 2014) 

så kan speciallärare för att motivera elever när något inte vill göras för att ett lärande ska kunna ske 

använda sig av belöningar som kan motivera vid yttre motivation (Appelgren, 2018; Egidius, 2006; 

Hein, 2012.) Belöning skulle möjligtvis kunna användas tills elever får en tilltro till sin förmåga, ett 

förändrat tankesätt, motivationen att kämpa och lära sig matematik. 
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Hur tankar och motivation påverkar matematiklärandet 

Studiens resultat visar att hur det har gått för informanterna i skolämnet matematik har ett samband 

med deras tankar och motivation till ämnet. Slutsatsen är utifrån informanternas svar i de 

semistrukturerade intervjuerna och resultatet i bedömningsstödet att deltagarnas tankar och 

motivation tenderar att påverka deras matematiklärande. Den här studiens resultat visar tendensen att 

desto mer positiva tankar och ju högre inre motivation till att lära sig matematik desto högre 

matematiklärande har eleven. Ju mer negativa tankar, ju mindre positiva tankar och ju högre grad av 

yttre motivation till att lära sig matematik desto lägre matematiklärande tenderar eleven att ha (se 

figur 3 och tabell 10). Informanterna som har enbart inre motivation visar sig ha medel till högt 

matematiklärande. De flesta informanter med både yttre och inre motivation samtidigt visar sig ha ett 

lågt matematiklärande. 

I TIMSS, 2015 sågs det i både Sverige och i andra länder ett samband mellan elevers lärande och 

deras inställning till matematik (Skolverket, 2016) vilket stämmer med den här studiens resultat som 

också ser ett samband mellan elevernas tankar, motivation och deras matematiklärande. Skolverket 

såg att elever som deltog i TIMSS, 2015 i årkurs 4 och 8 i Sverige var mer positivt inställda till 

matematik när de presterar bättre i ämnet vilket stämmer med det som ses hos de 10 eleverna i årskurs 

1 som deltagit i den här studien (se figur 3 och tabell 10). Motsvarande mönster har enligt Skolverket 

inte sett hos yngre elever, det kan däremot den här studien bidra med till forskningen. Att eleverna i 

Sverige presterar bättre med en mer positiv inställning till matematik menar Skolverket (2016) skulle 

kunna bero på ytterligare faktorer som kan påverka inställningen och prestationerna i matematik. 

Vilka dessa faktorer är spekulerar Skolverket inte vidare om. Den här studiens fördjupning i tidigare 

forskning och kvalitativa intervjuer med elever i årskurs 1 tillsammans med bedömningsstödet visar 

tendenser till att det skulle kunna vara grit, dynamiskt mindset samt vad omgivningen gör för att 

stärka elevers tankar och motivation som gissningsvis kan vara de faktorer som Skolverket inte 

spekulerade vidare om. 

Skolämnet matematik skiljer sig en del från andra skolämnen ur det hänseendet att det ständigt 

kommer nya svårigheter och utmaningar som eleverna behöver öva och kämpa sig igenom för att en 

utveckling ska kunna ske. I årskurs 8 har enligt Skolverket (2016) 52 procent av eleverna i Sverige 

som deltog i TIMMS, 2015 en negativ inställning till matematik. Det är en hög siffra. Vad kan det 

bero på? Säljö (2014) tar upp att den kultur elever befinner sig i driver deras utveckling i olika 

riktningar. Sjöberg m.fl. (2011) såg som Boaler (2017) och Dweck (2015) att då eleverna har 

tankesättet att alla kan lära sig matematik påverkar det deras lärande positivt. Detta skulle kunna 

innebära att elevers matematikutveckling kan stärkas genom ett ändrat tankesätt. En förklaring till 
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varför eleverna i Sverige har sämre kunskaper i matematik än genomsnittet i EU och OECD-länderna 

(Skolverket, 2016) kan vara den kultur vi har i Sverige där ett statiskt mindset stärks genom vanligt 

förekommande kommentarer som -Vad du är duktig! -Vad fint du har ritat! -Du talang för det här! 

Den här studien visar som sagt att det verkar som elevers matematiklärande och möjligheter att lära 

sig matematik hänger ihop med deras tankar samt motivation till att lära sig matematik. En slutsats 

som dras utifrån detta är att den sociokultur elever befinner sig i kan påverka deras tankar, motivation 

och matematiklärandet.  

Informanterna som tänker att de kan bli bättre av att öva och som har inre motivation har överlag ett 

medel till högt matematiklärande. De som tänker att matte är spännande visar sig också ha att medel 

till högt matematiklärande. Deltagarna i denna studie som tänker att de har nytta av kunskaperna i 

matematik när de är vuxna (som ser meningsfullheten) visar sig ha medel till högt matematiklärande. 

Slutsatsen som dras utifrån detta är att inre motivation som att vilja utvecklas, lust att lära sig och att 

se nyttan av matematikkunskaperna (meningsfullhet) verkar påverkar matematiklärandet positivt.  

Informanten som lär sig matte för att hen vill det också för att andra lär sig (inte för att hen själv vill 

det) som inte ser fram emot mattelektionerna och som har yttre motivation visar sig ha lågt 

matematiklärande. Övervägande del av informanterna som lär sig matematik för att vuxna har bestämt 

att de ska lära sig det (inte för sin egen skull) har ett lågt matematiklärande. En stor del av deltagarna 

i studien som har en hög grad av yttre motivation har ett lågt matematiklärande. Resultatet i studien 

tolkas därför som att yttre motivation kan påverka elevers matematiklärande negativt. Att vilken sorts 

motivation eleverna har visar sig ha ett samband med deras matematiklärande är något som den här 

studien kan bidra med till forskningen samt att det ses ett samband med antalet positiva och negativa 

tankar och informanternas matematiklärande. 

Informanten som är spänd för att göra fel och för att inte kunna visar sig ha ett lågt matematiklärande. 

Hen berättar att ”Ibland blir jag typ lite sur när jag har gjort fel ibland.” Skaalvik & Skaalvik (2016) 

menar att elevers motivation påverkas av deras tankar, lust att lära sig och rädsla för att misslyckas. 

Det skulle kunna ändras genom att eleven får veta att det är okej att göra fel istället för att fortsätta 

vara rädd för att misslyckas så kan hen då få en lust att lära sig (Boaler, 2017; Hattie, 2014; Lunde, 

2011; Skaalvik & Skaalvik, 2016). Att elever som befinner sig i en omgivning där de upplever att det 

är okej att göra fel når ett högre matematiklärande stärks av informanten i den här studien som har ett 

högt matematiklärande och förklarar ”Liksom att man gör fel då lär man ju sig att det är fel. Det gör 

ingenting att man gör fel.” 

Samtliga av de specialpedagogiska perspektiven (Nilholm, 2007, 2016) är användbara för att se 

lärandet ur fler synvinklar. Det kompensatoriska perspektivet lokaliserar skolproblem och kan 
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tydliggöra när och var de uppkommer hos elever. Diagnoser och tester som i det här fallet 

bedömningsstödet kan utifrån det kompensatoriska perspektivet tillsammans med det kritiska 

perspektivet ge en vägledningen om hur lärmiljön kan förändras och anpassas med lagom 

svårighetgrad. Det kompensatoriska perspektivet kan ge svar på vart eleverna har kommit 

kunskapsmässigt och vad de behöver öva mer på. Detta stärks av Persson (2013) som menar att de 

olika specialpedagogiska perspektiven inte behöver utesluta varandra. Även dilemmaperspektivet 

behövs som ser specialpedagogiken som viktig för att vid varje enskilt fall finna lösningar (Nilholm, 

2007, 2016). Detta stärks av Hjörne och Säljö (2014) som menar att fokus i skolan bör ligga på att 

skaffa detaljerad kunskap kring när och hur elevers problem inträffar. Ersgård (2016) framhåller att 

det inte finns några lätta och skyndsamma svar att ge till hur skolan kan ge elever motivationen och 

viljan att lära sig. Det skulle kunna tolkas som att alla individer är olika och hur deras tankar och 

motivation samt matematiklärande kan stärkas kan skilja såg åt och därför finns det inga lättsamma 

och snabba svar att ge. 

Studien har visat att det går att smala ner och dela upp begreppet inställning (som är ett brett begrepp 

som tidigare forskning har använt sig av) och istället titta på hur elevers tankar och motivation 

påverkar lärandet. Möjligtvis kan den här studiens slutsatser och upptäckter om hur elever 

specialpedagogiskt kan stärkas i sitt lärande genom deras tankar och motivation ha en funktion i andra 

skolämnen. Förhoppningen är att det här examensarbetet har kunnat beskriva samt bidra till en 

förståelse kring hur tankar, motivation och matematiklärande kan påverkas av den sociokultur som 

förmedlas. Avslutningsvis som Vygotskij (1978) poängterar handlar lärandet inte om vilka 

begränsningar elever har, utan om vad de kan uppnå med rätt stöd och det är där som specialläraren 

kan ha en viktig roll.  

Metoddiskussion 
Förhandsmeddelanden och valmöjligheten att intervjuerna inte spelades in var gynnsamt för 

deltagandet. Detta eftersom antalet deltagare som ville intervjuas och antalet vårdnadshavare som 

tillät att deras barn deltog var tillfredsställande. Tidpunkten kan ha haft betydelse för deltagarnas lust 

att delta eftersom fem av dem valde att inte delta strax efter bedömningsstödet hade gjorts. De hade 

nyligen gjort bedömningsstödet i både matematik och svenska bara någon eller några dagar innan 

intervjuerna genomfördes. Så en lärdom är att gärna låta det gå åtminstone en vecka emellan, så 

kanske fler barn vill delta eller så var de helt enkelt inte intresserade att delta. Att anteckna vad 

eleverna sa under intervjuerna fungerade bra samt att direkt kunna kolla om de uppfattats rätt var 

användbart och gynnsamt för studien. Det underlättade att inga transkriberingar gjordes för tiden 

kunde då läggas på resultatanalysen istället. En slutsats som kan dras är att intervjuer kräver träning. 

Erfarenheter från tidigare intervjuer av ett flertal barn genom tidigare uppgifter i speciallärar-
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utbildningen kom till användning. Nybörjarfelen kunde avhjälpas genom att metodböcker lästes om 

intervjuer av barn samt genom att flera pilotundersökningar gjordes. Att testa frågorna och bearbeta 

om dem i pilotundersökningar rekommenderas och det visade sig var gynnsamt för examensarbetet. 

Att ge unga barn i den här åldern färdiga påståenden att svara på är en bra metod för att få in data. 

Det kan ha varit gynnsamt för eleverna att delta eftersom tankeprocesser kan ha satts igång som har 

gjort att deras tankeutveckling har stärkts (Doverborg och Pramling, 1992). Färgkodning vid 

analysarbetet, tankekartor och tabeller är att föredra för att få struktur på litteraturen och resultaten. 

Analysarbetet vid en kvalitativ forskning är krävande och tar tid, det kan vara bra att veta innan en 

liknande studie planeras. Överförbarheten på examensarbetet anses tillfredsställande för att gälla en 

kvalitativ undersökning.   

Skolverkets bedömningsstöd (2018) bedömer inte alla kunskaper utan är inriktad på taluppfattning. 

Så all kunskap har inte mätts men samtidigt är eleverna unga och att se deras kunskapsnivå i 

taluppfattning torde vara relevant med tanke på att detta mäts i alla årskurs 1 i hela Sverige under 

höstterminen samt att det ligger till grund i bedömningen kring elevernas skolresultat. Eleverna hade 

haft matematik i drygt 1,5 månad när intervjuerna genomfördes så det behöver tas i beaktan att de 

inte övat på allt och därför inte kan allt. Intervjuerna visade vad de kunde då, idag kan deras 

skolresultat med stor sannolikhet se annorlunda ut. Eftersom studien genomförts på 10 elever så går 

det att utläsa vad de upplever. Att Skolverket (2016) har sett i TIMSS, 2015 att inställning påverkar 

elevernas skolresultat och att TIMMS det året genomfördes i 56 länder och att 580 000 elever deltog 

ökar trovärdigheten för den här studien. 

Förslag på framtida forskning 
Nu har vi sett och förstått matematiken ur elevernas perspektiv, vad är nästa steg? Det skulle vara 

intressant att se om resultatet blir liknande om samma studie görs med en större population. Förslag 

på framtida forskning är att intervjua elever i flera klasser och i olika åldrar innan de har fått utbildning 

i dynamiskt mindset och grit. Testa deras lärande före och efter samt intervjua dem om deras 

upplevelser kring det för att få veta hur det har inverkat på deras upplevelser av matematik och deras 

matematiklärande. 
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Bilaga 1 Missivbrev 
Hej! 

Jag går speciallärarutbildningen med specialiseringen matematikutveckling vid Umeå Universitet och 

gör ett examensarbete den här terminen. Det jag vill studera är årskurs 1 elevers tankar om och 

motivation till matematik när de möter ämnet för första gången i skolan. Jag vänder mig därför till er 

vårdnadshavare för att be om er tillåtelse att intervjua ert barn. Det finns inget rätt eller fel svar utan 

jag är intresserad av vad de tycker, tänker och känner inför ämnet matematik. Deltagandet är frivilligt 

och ert barn får också avbryta sitt deltagande när det vill under intervjun. När examensarbetet 

publiceras så kommer det inte att framgå vilka eleverna är eller vilken klass och skola de går i. De 

kommer att vara anonyma. Det som kommer att framgå är att det är elever som går i årskurs 1 i en 

svensk skola som har blivit intervjuade. Ljudinspelning sker om ni och ert barn ger ert godkännande 

till det. Varför det görs är för att jag ska kunna gå tillbaka och lyssna på vad som sagts under intervjun. 

Om ljudinspelning inte tillåts så görs istället anteckningar under intervjun. När intervjun är överförd 

i skrift så kommer inspelningen och anteckningarna att förstöras. Jag beräknar att intervjun kommer 

att ta ca 10 - 15 minuter att genomföra. Om ni är två som har vårdnaden behövs båda 

vårdnadshavarnas underskrift. 

Med vänliga hälsningar 

______________________________ 

Katarina Lundberg     

               

Handledare: Oleg Popov 

Kursansvarig lärare: Gunnar Sjöberg 

 

Vi tillåter att ______________________________deltar i studien. 

        Inspelning tillåts                            

        Inspelning tillåts inte 

 

________________________________                              ________________________________ 

             Vårdnadshavare                                              Vårdnadshavare 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
Tack för att jag får intervjua dig! Vi kommer att prata om dina tankar om matematik och om du vill 

lära dig matematik. Det finns inget rätt eller fel svar utan det jag är intresserad av är hur du tänker 

och vad du tycker. Du får avbryta intervjun när du vill.  

1. Vad tycker du om matte nu när du går i årskurs 1? Berätta mer. Hur kan det komma sig? 

 

 

 

 

2. Vad är roligt att göra? Ge dem matteboken.  

 

 

 

 

3. Vilka av påståenden om matte tycker du stämmer? Det eleven tycker stämmer ringas in. 

Följdfråga om barnet svarar båda motsatsorden: Om du ska välja ett av motsatsorden vilket ord 

förklarar bäst vad du tycker om matematik? Det fylls i med ett kryss under ordet. 

 

roligt, tråkigt 

svårt, lätt 

intressant, ointressant  

viktigt, oviktigt 

Annat: 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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4. Hur brukar du tänka när det är dags för matte? Berätta mer. Varför då? Hur kan det komma 

sig? Följdfråga om eleven ej vet vad den ska svara: Ser du fram emot eller ser du inte fram emot 

mattelektionerna? Berätta mer. Hur kan det komma sig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rita ett ansikte som visar hur du känner när du ska ha mattelektion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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6. Vilka påståenden stämmer då det gäller när du använder matte? 

När jag räknar saker eller pengar.  

När jag spelar där matte ingår som t.ex. sällskapsspel, Uno och Finns i sjön. 

När jag köper något.    

När jag ska dela lika med någon.  

I skolan.     

När jag tittar på klockan.   

Annat: 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

7. Vill du lära dig matte? Hur kan det komma sig? Berätta mer.    

 

 

 

 

 

Om ja, vad vill du lära dig? 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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8. Vilket påstående tycker du stämmer bäst? Hur menar du? 

Du lär dig matte för din egen skull.            

Du lär dig matte därför att föräldrarna och/eller lärarna har bestämt att du ska göra det. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

9. Om något i matte är svårt hur brukar du göra då? Berätta mer. Följdfråga: Vilket påstående 

stämmer bäst? Du vill kämpa och försöka klara det en gång till eller du vill inte försöka. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

10. Vilket påstående tycker du passar bäst? Hur menar du? Berätta mer. Hur vet du det? 

Man kan bli bättre på matte om man övar.  

Man är antingen bra eller dålig på matte. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

11. Vad tycker du stämmer bäst av påståendena? Hur kan det komma sig? Berätta mer. Hur menar 

du? 

 

Svåra uppgifter i matte hjälper dig att utvecklas. 

Svåra uppgifter gör det svårt för dig att lära dig. 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 Resultat och analys på individnivå 
 

Analysen är skriven i kursiv text. 

Elev 1 

Tankar: Tänker att matte är roligt, intressant, spännande lätt och viktig. Hen tycker ”Att det blir 

spännande vad som händer i matteboken och uppgifterna.” 

Motivation: Vill lära sig nya saker för att det är roligt, ser fram emot matten ser nyttan av matte i skolan 

och utanför skolan. Lär för sin egen skull och vill kämpa. Tror att hen kan bli bättre av att öva och att svåra 

uppgifter hjälper hen att utvecklas. 

Skolresultat: 

 

Tankarna att matte är intressant, spännande, viktigt, lätt, att hen har nytta av matte hemma och i skolan samt 

kunskapsdrivet som motivation och inre motivation relaterar i det här fallet till hög kunskapsnivå. 

Elev 2 

Tankar: Matte är lite roligt och lite tråkigt, lite lätt, mest svårt, intressant och viktigt. Eleven tänker att matte 

är ”Jättebra men lite tråkigt att man måste jobba på också är det tråkigt att man måste sitta still.” ”Tycker 

matteberättelserna i boken är superbra! Det är fantastiskt att ha det i en mattebok!” 

Motivation: Eleven vill lära sig matte ”För man vill det när man är vuxen. Då kan man lära sina barn det när de blir 

stor. Tänk om de inte skulle lära sig det och man måste prata med rektorn. Det var läskigt när rektorn hälsade på.” 

Eleven vet inte om den ser fram emot matte eller inte. Hen ser nyttan av matte i och utanför skolan. Lär sig för sin 

egen skull och vill kämpa. Eleven förklarar att ”Man måste tänka det är därför man har en hjärna.” Hen tänker att 

man kan bli bättre i matte om man övar. ”För ibland brukar jag vara dålig och ibland brukar jag vara bra.” Hen 

tänker att svåra uppgifter leder till utveckling. ”För då lär man sig och man blir duktigare och mycket klokare.” 

Skolresultat: 

 

Tankarna att matte är både bra och lite tråkigt, mest svårt, intressant, viktigt, att hen har nytta av matte hemma och 

i skolan samt kunskapsdrivet som motivation och viljan att kämpa relaterar i det här fallet till medel kunskapsnivå.  
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Elev 3 

Tankar: Matte är ”Bra för att jag lär mig mycket saker.” Eleven tänker att det är roligt, svårt och lätt, mest 

lätt, intressant och viktigt. 

Motivation: Hen vill lära sig, ser fram emot matten och uttrycker att ”Det är bra att man får lära sig en 

massa saker. För när man är vuxen är det ju bra att man kan det där.” Hen ser nyttan av matte i skolan och hemma. 

Lär sig matematik för sin egen skull.  Eleven vill kämpa. ”Om man övar på matte då blir man ju bättre. Har märkt 

det.” Eleven tänker att svåra uppgifter hjälper hen att utvecklas. ”Liksom om man gör fel då lär man ju sig att det 

är fel. Det gör ingenting att man gör fel.” 

Skolresultat: 

 

Elevens tankar om matematik är positiva. Elev 3 är motiverad och har ett kunskapsdriv, ser nyttan av matte nu och 

i framtiden. Hen upplever matten som lätt. Eleven tänker att det inte gör något om hen räknar fel och har hög inre 

motivation. Dessa faktorer relaterar till hög kunskapsnivå. 

 

Elev 4 

Tankar: Matte är roligt, svårt, intressant, viktigt och oviktigt men mest viktigt. 

 

Motivation: Eleven vill lära sig och ser fram emot matten. Hen ser lite nytta med matte hemma och störst 

nytta av matte i skolan. ”För jag vill kunna göra matte och jag vill lära mig göra olika saker.” Eleven lär 

matematik för att lärarna och/eller föräldrarna har bestämt det. Eleven vill kämpa och försöka en gång till när det 

är svårt. Eleven tänker att man kan bli bättre i matte om man övar. ”För det är bra att öva. För det är bra att kunna 

matte. Om man går i skolan så måste man kunna matte.” Hen tycker att svåra uppgifter gör det svårt att lära sig. 

 

Skolresultat:  

 

Eleven ser fram emot matten. 

Tänker att det är intressant och motiveras av att lära sig och få kunskap. Samtidigt ser eleven lite nytta med 

mattekunskaper utanför skolan och lär sig för att andra har bestämt det. Matten upplevs som svår, lite inre 

motivation, hög yttre motivation och att se lite nytta av kunskaperna relaterar till låg kunskapsnivå. 
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Elev 5 

Tankar: Matte är både roligt, tråkigt, mest roligt, svårt, lätt, mest svårt, intressant, ointressant, mest 

intressant, viktigt, oviktigt men mest viktigt. 

Motivation: Eleven vill lära sig matte ”För att typ när man, när andra lär matte, då vill jag också lära mig.” 

Eleven vill lära sig för att kunna räkna, vill lära sig svårare tal men ser inte fram emot matten. Hen använder matte 

lite och ser lite nytta av matten. Eleven berättar att den använder matten ”När fröknarna säger till.” Lär sig 

matematik för att lärarna och/eller föräldrarna har bestämt det och om något är svårt vill eleven inte försöka. ”För 

att det är så jobbigt när man suddar.” 

Skolresultat: 

 

Eleven vill lära sig matte för att andra lär sig (socialt, vill inte vara annorlunda), ser lite nytta av matte, har yttre 

motivation och lär sig för att andra har bestämt det. Vill inte försöka när något är svårt. I det här fallet har eleven 

högre resultat utom på de två sista uppgifterna där nivån är låg. Eleven har hög yttre motivation då hen vill lära 

sig för att andra lär sig och för att andra har bestämt det och även låg inre motivation då eleven tycker att matte 

överlag är intressant men mest svårt, det relaterar till låg kunskapsnivå på några uppgifter. 

 

Elev 6 

Tankar: Matte är roligt, lätt, intressant och viktigt. Hen tänker att svåra uppgifter hjälper hen att utvecklas. 

Motivation: Eleven tänker att matte ”Det är jätte jätte kul. För att jag tycker om att tänka.” Hen ser fram 

emot matten. ”Det känns som matte är roligt. För att det är något nytt och jag tycker det är kul att lära 

mig.” Eleven ser nyttan av matte både i skolan och hemma. ”Vi har en kassaapparat hemma som jag brukar göra 

plus, minus, delat på också gånger.” Eleven vill lära sig matematik och högre tal, lär sig för sin egen skull, vill 

kämpa och gillar utmaningar och att utvecklas. 

Skolresultat: 

 

Eleven har positiva tankar om matematik, ser fram emot mattelektionerna, tycker det är roligt att lära sig, ser 

nyttan av matte både hemma och i skolan, vill lära för sin egen skull, har hög inre motivation och det relaterar till 

hög kunskapsnivå. 
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Elev 7 

Tankar: Matte är roligt, ibland svårt, mest lätt, ganska intressant och viktigt. 

 

Motivation: Eleven vill lära sig. ”För att när man blir stor så behöver man kunna lära sig saker.” Hen ser fram 

emot matten. ”Spännande att få se nånting nytt. För att när man har gjort en sida och ska få göra en ny då blir det 

så spännande. Tycker det känns kul då!” Eleven ser nyttan av matte både i skolan och hemma. Hen lär sig matte 

för sin egen skull, vill kämpa, tycker att svåra uppgifter både hjälper till att utvecklas samt att det kan vara lite 

svårt med svåra uppgifter. Hen tänker att man kan bli bättre om man övar. 

Skolresultat: 

 

Eleven tycker matte är lite svårt och ganska intressant men viktigt. Hen har hög inre motivation, upplever att det 

är spännande att lära sig nytt och lär för sin egen skull och vill kämpa. Hen tycker både att svåra uppgifter hjälper 

till att utvecklas samt att de kan vara lite svårt med svåra uppgifter och det relaterar till att eleven når medel 

kunskapsnivå.  

 

Elev 8 

Tankar: Matte är roligt, lite svårt, mest lätt, intressant och viktigt. Eleven tänker ”Att ibland kan ni ge lite 

svårare matte. Vissa gånger kan man tänka att det är ganska svårt och jobbigt men ibland kan det vara ganska 

lätt och rolig.” Tänker att ”Det är kul att göra matte och svåra saker. Jag kan tycka att det med siffror utan 

bild är svårare ibland.” 

Motivation: Eleven vill lära sig, ser fram emot matten, ser nyttan av matte i skolan och till stor del utanför skolan. 

”Det är roligt och bra att kunna och man kan lära andra barn och vuxna om de inte kan.” Eleven lär för sin egen 

skull och lite för att föräldrarna och/eller lärarna har bestämt det. Hen vill kämpa när det är svårt. Hen tänker att 

man kan bli bättre om man övar och tycker att svåra uppgifter gör det lättare för hen att lära sig. 

 

Skolresultat: 

 

Eleven tänker att matte är mest roligt, mest lätt, intressant och viktigt. Hen ser nyttan av att lära sig hemma och i 

skolan. Har hög inre motivation då hen vill lära sig samt ser nyttan av kunskaperna i framtiden och låg yttre 

motivation då hen även lär för att andra har bestämt det. Hen vill kämpa. I det här fallet relaterar det till hög 

kunskapsnivå. 
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Elev 9 

Tankar: Tänker att matte är roligt, svårt, lite lätt, mest svårt, intressant, ointressant, mest intressant, 

viktigt, oviktigt men mest viktigt. Hen berättar att ”Jag känner mig lite spänd för hur det ska gå. För att 

jag liksom, jag vet inte vad som ska hända i matteboken.” 

Motivation: Eleven vill lära sig matematik, ser fram emot mattelektionerna men är lite spänd ibland. Ser nyttan av 

matte i skolan och utanför skolan. ”Ibland blir jag typ lite sur när jag har gjort fel ibland.” Lär sig matematik för att 

föräldrarna och/eller lärarna har bestämt det. ”För att jag tycker att liksom att det ska vara så här att dom lär saker 

och jag blir bättre och tycker att det är roligt.” Eleven vill kämpa. ”För att jag känner att det är bättre typ att öva än 

sluta kämpa.” Hen tänker att man kan bli bättre på matematik om man övar och att svåra uppgifter hjälper till att 

utvecklas. 

Skolresultat: 

 

Eleven tänker att matte är roligt, ibland svårt, lite ointressant och oviktigt men mest viktigt, intressant, ser nyttan 

av matte och har lite inre motivation och hög yttre motivation. Eleven vill kämpa men känner sig spänd och tycker 

inte om att göra fel. I det här fallet relaterar det till låg kunskapsnivå. 

 

Elev 10 

Tankar: Tänker att matte är roligt, svårt, intressant och ointressant, men mest intressant och viktigt. 

Motivation: Eleven vill lära sig. ”För att jag tycker att det är kul att lära nytt.” Hen ser fram emot matten. 

”Jag tänker typ så här, jag kommer inte att klara det, men sen så typ gör jag det.” Eleven ser nyttan av matte 

både i skolan och hemma. Hen vill lära sig och lär sig för sin egen skull. Eleven valde att avsluta sitt deltagande och 

slutförde inte hela intervjun. Det framgår inte om eleven vill kämpa eller om den tror att svåra uppgifter kan hjälpa 

hen att utvecklas. 

Skolresultat: 

 

Eleven tänker att matte är svårt, lite ointressant men mest intressant och viktigt, ser nyttan av matte, har kunskap 

som en låg inre motivation och låg yttre motivation men samtidigt en låg självkänsla och tvivlar på sig själv. I det 

här fallet resulterar det till låg kunskapsnivå. 

 

 

 

 


