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Förord  

Vi vill främst tacka eleverna som deltog i studien, utan er hade det inte blivit någon rapport. Självklart 

vill vi också tacka matematiklärarna som hjälpte oss att välja ut elever att intervjua och som lät oss 

vara med i deras vardag. Ia Kling har också gett oss möjlighet till bra diskussioner och bra vägledning 

under arbetets gång, något vi uppskattat mycket. Vi vill också tacka våra familjer för att de låtit oss 

hålla på med det här de sista månaderna och sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett mycket 

trevligt och bra samarbete. 
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Mathematics at the Vehicle and transportation program 

-the results can improve 

Sammanfattning/abstract 

Många elever på yrkesprogram har svårt att klara matematiken. Syftet med denna studie var att öka 
kunskaperna om hur ett antal elever på fordonsprogrammet uppfattade och tänkte kring ämnet 
matematik liksom deras tidigare erfarenheter av matematikundervisning och hur motivation, 
självreglerat lärande och stöd påverkat och påverkar deras matematikinlärning. För att komma fram 
till det intervjuades sex elever och deras matematiklärare i två olika skolor i helt olika delar av Sverige.  
Eleverna i studien hade alla likadan erfarenhet av matematikundervisning, där lektionerna började 
med en genomgång och efter det eget arbete med uppgifter, oftast från matematikboken. Alla 
intervjuade elever hade till allra största del yttre motivation till att klara godkänt betyg i matematik, 
där de yttre faktorer som påverkade dem var kopplade till en bra framtid. Ingen av de intervjuade 
eleverna hade klart för sig vilka kunskaper som förväntades av dem i matematiken, vilket gjorde att de 
inte hade de förutsättningar som behövdes för att använda sig av självreglerat lärande, SRL, och gjorde 
inte heller det. Förbättrade resultat i matematik går att få genom ökad motivation hos eleverna, och 
motivationen kan förbättras genom att eleverna ser nyttan med matematiken liksom att de har en 
känsla av att klara av den. En kombination av undervisning med laborativa och yrkesanknutna 
uppgifter, grupparbeten och övningsuppgifter inom den proximala utvecklingszonen liksom tydliga 
mål skulle höja elevernas motivation och därmed resultaten i matematik.  

Nyckelord: matematikundervisning, motivation, SRL och yrkesprogram 
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Inledning  

Vi är båda matematiklärare med erfarenhet av elever på grundskolans senare del i socioekonomiskt 

utsatta områden och på yrkesprogrammen som tycker att matematik är både svårt och tråkigt. Som 

matematiklärare tycker vi ändå att de elevgrupperna är väldigt roliga att arbeta med och vi vill att det 

ska gå så bra som möjligt för dem i skolan. I den här studien har vi fått möjlighet att studera vilka 

tankar de har kring matematik och vad som gör dem motiverade att lära sig. Vi hoppas att den 

kunskapen kommer att hjälpa oss i våra framtida roller som speciallärare med matematikinriktning 

och att vi då kommer att kunna bidra till förbättrade matematikkunskaper hos dessa elever och kanske 

till lite mer uppskattning av ämnet på matematiklektionerna. 

Svenska elevers matematikkunskaper sjönk enligt PISA-mätningarna fram till 2015 då det vände 

uppåt och resultaten ökade (Skolverket, 2019a). Trots förbättrade resultat på PISA-mätningarna är det 

fortfarande många elever som upplever att de har svårt med matematik. Runt 10% av eleverna i 

kommunala skolor slutar grundskolan med betyget F i matematik och många elever som precis når 

betyget E har låg tilltro till sin matematiska förmåga. Detta gör att de upplevs ha dåliga baskunskaper 

när det börjar gymnasiet (Skolverket, 2018). Matematikproblem börjar ofta redan på mellanstadiet 

och fortsätter sedan upp i gymnasiet. Orsakerna till elevers svårigheter att nå målen i matematik är 

flera och ses som ett komplext fenomen enligt forskning och internationella undersökningar. Ofta 

förklaras matematiksvårigheter med två olika fenomen i utbildningsdebatten, ett där medicinska 

orsaker ligger bakom och ett där sociala faktorer orsakar svårigheterna. Dock ska båda dessa fenomen 

inte hindra elevernas kunskapsutveckling i matematik i en skola för alla, och endast ett fåtal av 

eleverna saknar kognitiva förutsättningar att klara grundskolans och yrkesprogrammens matematik 

(Engström, 2015). 

Om elever inte lyckas med matematiken i en utbildning så är det också ofta svårt att lyckas i andra 

ämnen också, vilket återspeglas i statistik från 2011 som visar att andelen elever som inte fullföljer sin 

gymnasieutbildning inom tre år var 30% (Engström, 2015). Då gymnasieutbildning inom EU anses 

vara den lägsta utbildningsnivån medborgarna ska ha så blir det ett problem för samhället när elever 

misslyckas med matematiken i grund- eller gymnasieskolan då det leder till avhopp från gymnasiet 

vilket i sin tur leder till att personen hamnar under den utbildningsnivå som anses vara den lägsta 

inom EU (Engström, 2015). 

Skolverket (2019a) skriver att läsåret 2018/19 började drygt 350 000 elever i gymnasieskolan. 

Gymnasieskolan består av olika program, både nationella program och introduktionsprogram. De 

nationella programmen är uppdelade i högskoleförberedande- och yrkesprogram vilka har olika 

behörighetskrav. För att få gå ett nationellt program måste eleverna ha lägst betyget E i 

svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska liksom i ett antal andra ämnen beroende 

på vilket program de söker. Det finns idag åtta olika introduktionsprogram men där krävs inte 

godkända betyg i specifika ämnen för att få börja. Av de 350 000 eleverna som började gymnasiet 

2018 går knappt 200 000 elever ett högskoleförberedande program, och drygt 50 000 elever började 
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ett introduktionsprogram. Knappt 100 000 elever, eller runt 34% av eleverna började ett nationellt 

yrkesprogram (Skolverket, 2019a). Det finns elever med matematiksvårigheter på alla 

gymnasieprogram, men generellt väljer elever med låga prestationer i teoretiska ämnen ofta 

yrkesprogram på gymnasiet. Yrkesprogrammen är de nationella program som har minst matematik i 

sin obligatoriska kursplan och de läser också den lättaste kursen, Matematik 1a. 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag där skolan ska sträva mot att uppväga skillnader i elevers 

förutsättningar. Då elever har svårt att nå kunskapsmålen sätts först extra anpassningar in, vilket är 

mindre omfattande stödinsatser. Många kommuner har idag begränsade resurser, vilket gör det ännu 

viktigare att använda de resurser som finns så effektivt som möjligt. Att med speciallärarens hjälp 

införa extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen för att förbättra elevernas prestationer 

kan därför vara en väg, liksom att tillsammans med ämneslärare utveckla undervisningsmetoder. Det 

går också i linje med skollagen, att elevhälsoteamet ska arbeta förebyggande och främjande (2010:800 

kap 2 §25). 

Enligt Engström (2015) finns i praktiken inte lika stor tillgång på specialpedagoger och speciallärare 

på gymnasiet som i grundskolan, och många blir därför utan den hjälp de skulle behöva för att klara 

matematik 1a. För att försöka hitta sätt att förbättra elevers prestationer i matematik på 

yrkesprogrammen vill vi i vårt examensarbete kartlägga hur eleverna beskriver sina associationer till 

matematikämnet och vilka hinder och möjligheter de ser för matematikinlärning. Goda relationer och 

motivation är framgångsfaktorer för goda skolresultat och det är också framgångsfaktorer för att elever 

ska förbättra sina prestationer i matematik och motivation påverkar vilka val elever gör i framtiden 

(jfr. Aspelin, 2015; Skaalvik & Skaalvik, 2017). En elev som har egen kontroll över sitt lärande ökar 

också möjligheten att lyckas med sina matematikstudier. Ett sätt att som elev ha kontroll över sitt 

lärande är att sätta upp egna mål, genomföra den plan man har för att nå målet och till sist utvärdera 

hur väl det uppsatta målet nåddes. Detta kallas självreglerat lärande, SRL (Zimmerman, 2002). 

Många elever har haft det svårt med matematiken och vi tycker båda det är så roligt att se när elever 

lyckas, särskilt de som inte förväntar sig det av sig själva. Vi vill därför med denna studie hjälpa 

eleverna att bättre lyckas i ämnet, kanske genom att synliggöra saker för lärarna, men även för 

eleverna. Det vore roligt om det med små medel kan hjälpa eleverna att få bättre kunskaper i ämnet. 
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Syfte och frågeställningar  

Elever på yrkesprogrammen har ofta svårt att klara matematiken. Vi vill med vår studie öka kunskapen 

om hur ett antal elever på fordonsprogrammet i två olika skolor uppfattar och tänker kring ämnet 

matematik liksom deras tidigare erfarenheter av matematikundervisning. Vi vill också studera hur 

motivation, självreglerat lärande och stöd kan påverka matematikinlärningen hos ett antal elever på 

fordonsprogrammet i två skolor. 

Forskningsfrågor: 

Hur beskriver ett antal elever på fordonsprogrammet sina associationer till och erfarenheter av ämnet 

matematik? 

Hur beskriver ett antal elever på fordonsprogrammet motivation, SRL och stöd kopplat till ämnet 

matematik? 

 

Bakgrund 

I vår bakgrund kommer vi att beskriva matematikämnet generellt i gymnasieskolan och mer preciserat 

för fordonsprogrammet. Våra teoretiska ramverk är teorier om motivation och SRL. Det liksom 

tidigare forskning inom ämnena kommer att beskrivas.  

Matematik i gymnasieskolan 

På att alla program i gymnasieskolan är ämnet matematik obligatoriskt (Skolverket, 2011). Antalet 

matematikkurser liksom innehållet i de olika kurserna varierar dock mellan gymnasieprogrammen. 

Den mest avancerade matematiken finns i kurserna Ma1c, Ma2c respektive Ma3c, Ma4 och Ma5 som 

elever läser på natur- och teknikprogrammen. Den matematik som eleverna på de naturvetenskapliga 

och tekniska programmen läser ger behörighet till högre matematiska studier på universitets- och 

högskoleutbildningar, som exempelvis civilingenjörsutbildningar. På samhälls-, ekonomi och 

estetprogrammen läser eleverna en eller flera av matematikkurserna Ma1b, Ma2b och Ma3b med ett 

något mindre avancerat innehåll än kurserna på natur- och teknikprogrammen. De ger inte behörighet 

till högre studier i matematik på universitet- och högskolor men till mer samhällsinriktade 

utbildningar. På gymnasieskolans yrkesförberedande program är Ma1a obligatorisk för alla elever och 

möjlighet finns att läsa Ma2a som valfri kurs. A-kurserna i matematik är de enklaste av gymnasiets 

matematikkurser och innehållet är i stort sett samma som i grundskolan (Universitets-, & 

högskolerådet, 2019; Skolverket 2011). 

Skolverket (2019c) skriver att syftet med gymnasieskolans matematik är att eleverna ska utveckla sin 

förståelse för matematikens metoder och begrepp och kunna utveckla olika strategier för att kunna 

använda matematiken i samhälls- och yrkesrelaterade situationer.  Den ska också ge eleverna 

möjlighet att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem. Eleverna ska därutöver 
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utveckla förmågan att kunna se matematikens betydelse för individ och samhälle då de ska lära sig 

sätta in matematik i olika sammanhang. För att syftet med ämnet ska kunna uppnås ska 

matematikundervisningen innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt. Undersökande aktiviteter 

ska vara en del av det, gärna knutet till programmets karaktärsämnen. Undervisningen ska också 

stärka elevernas tilltro till att använda matematik i olika sammanhang och ta upp matematisk 

problemlösning både något som ska lösas men också som ett hjälpmedel att för att just kunna lösa 

problem.  

Matematikundervisning på gymnasiet 

Enligt Rystedt & Trygg (2013) visar studier att matematikundervisningen i Sverige består av att 

eleverna gör uppgifter i boken i större utsträckning än i andra länder. Det medför att många elever 

uppfattar ämnet matematik enbart som siffor och bokstäver vilket motverkar både förståelse och 

intresse. Flera undersökningar visar också att elever i svenska skolan inte uppnår önskade resultat i 

matematik, och för att ändra på det krävs ett ökat intresse liksom ökad nyfikenhet och kreativitet vilket 

skulle ge förbättrade kunskaper. Skolinspektionen (2014a) skriver att det finns flera argument för att 

arbeta mer laborativt i matematik, även på gymnasiet. Genom att skapa en variation i undervisningen 

får elever möta matematiska begrepp på olika sätt, vilket ökar chansen att deras intresse och 

motivation förbättras. Ett viktigt sätt att ge stöd och stimulans för att elevernas resultat ska öka är att 

fokusera på hur undervisningen kan utvecklas. Skulden på svaga resultat i matematik läggs ofta på 

brister hos den enskilda eleven, men skolan borde istället utveckla och pröva olika arbetssätt i 

undervisningen. En väg dit är att skapa arenor för kollegialt lärande (Skolinspektionen, 2014a). 

Skolan och undervisningen ska ansvara för att skapa de bästa förutsättningar för varje elev. Läraren 

har alltså en viktig roll och måste sätta sig in i hur elever tänker för att genom anpassad hjälp kunna 

påverka lärandet i positiv riktning (Lindström, 2014).  Boaler (2017) menar att det är också vanligt att 

elever har en föreställning om att matematik är ett ämne som man antingen kan eller inte kan, ett så 

kallat statiskt mindset. Lärare kan genom sin undervisning påverka elevers sätt att tänka om sig själva 

och sina möjligheter att bli bra på matematik, att hos elever upparbeta ett dynamiskt mindset i 

matematik. Det sker genom hårt arbete och erfarenheter. De har då stora möjligheter att nå långt i 

ämnet. 

Elevers motivation till matematik 

Många elever i gymnasieskolan har tidigare misslyckats i ämnet matematik vilket har gjort att de har 

tappat motivationen. Om elever ständigt misslyckas i matematik gör det att eleverna förlorar 

motivationen till ämnet eftersom motivation är en viktig faktor för goda studieresultatet i ett ämne. 

Hög motivation gör att eleverna är mer nöjda med studierna och lär sig mer (Lin, Durbin, & Rancer, 

2017; Patrick, Kaplan & Ryan, 2011). Valet av uppgifter i undervisningen påverkar motivationen hos 

eleverna. Uppgifterna inom den proximala utvecklingszonen, alltså inom området mellan där eleven 

kan klara uppgiften utan stöd och där eleven klarar uppgiften med stöd av lärare eller kamrater. Då 

kan eleverna känna att de lyckas och samtidigt utvecklas vidare, och att lyckas är starkt motiverande 

för elever (Vygotskij, 1999). Skolverket (2003) menar att återkommande repetitioner av tidigare 
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kunskap, vilket är vanligt i matematikböcker och matematikundervisning, bidrar till att elevernas 

motivation minskar, då nivån på repetitionsuppgifter ofta ligger under den proximala 

utvecklingszonen. Många elever upplever att matematik är svårt vilket skapar prestationsångest, vilket 

också går att påverka genom val av uppgifter på rätt nivå för eleverna. De kan då öka tron på sin egen 

kapacitet i matematik vilket är en starkt motiverande faktor för att vilja lära sig.  

Thorén (2009) skriver att läraren har en viktig roll för att elever ska ha fortsatt motivation att lära sig 

matematik. Lärare som har entusiasm för ämnet och har en varierad och individanpassad 

undervisning ökar motivationen hos eleverna liksom att de behåller sin motivation genom åren i 

skolan. Lärare kan alltså på olika sätt få elever motiverade för matematik, men det finns också yttre 

faktorer som är svårare för läraren att påverka. Skolverket (2003) menar att inställningen till 

matematik påverkas av grupptryck från andra elever och även av föräldrar, särskilt de föräldrar som 

har en negativ inställning till ämnet. Det är vanligt med en negativ bild av matematik och att ämnet 

upplevs som meningslöst, svårt att förstå och ett ämne som skapar ångest, vilket ofta överförs från 

vuxna till barn. I Lust att lära skriver Skolverket (2003) att det är viktigt att skapa lust att lära hos 

elever. De flesta elever i årskurs 8 och 9 lär sig matematik för betygen, men vissa elever börjar förstå 

nyttan med matematik i årskurs 9. Det blir betygen och nyttan med matematik som är drivkraften för 

att arbeta med ämnet. Enligt Hardré (2011) finns det ett sätt att öka motivationen är att läraren flyttar 

undervisningen från klassrummet till exempelvis det område där eleven senare ska vara verksam. Då 

syns nyttan med matematiken bättre och eleverna fick ökad förståelse, blir mer motiverade och vågar 

utmana sig själv i ämnet. 

Vårt uppdrag som speciallärare 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska en elev som befaras inte nå målen i ett ämne skyndsamt erbjudas 

extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Att ge en elev det extra stöd som 

behövs inom den ordinarie undervisningen med klassen kallas inkludering, då eleven inte skiljs åt från 

sin ordinarie verksamhet för att få det ökade stöd som han eller hon behöver för att nå 

kunskapsmålen. Unescorådet (2006) menar att inkludering och delaktighet av elever i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd har visat sig gynnsamt och minskat utslagning för elever som fått 

särskilt stöd integrerat i undervisningen i reguljära skolor. En inkluderande undervisning har också 

visat sig ge andra fördelar, som ökad solidaritet mellan elever. Detta sätt att organisera 

specialundervisning står beskrivet i Salamancadeklarationen från 1994. 92 regeringar och 25 

internationella organisationer undertecknade då i Salamanca i Spanien en deklaration, med 

målsättning att undervisningen är för alla och att det är angeläget att barn, ungdomar med särskilda 

undervisningsbehov också får undervisning.  Salamancadeklarationen klargör att varje barn har rätt 

till undervisning och att nå en tillräckligt bra utbildningsnivå.  Skolorna ska använda en pedagogik 

som sätter eleven i centrum och utgår från elevens behov. Hänsyn måste också tas till alla barns 

olikheter och olika sätt att lära och de elever som är i behov av särskilt stöd ska få möjlighet till det i 

ordinarie skolor.  De pedagogiska metoderna måste alltså anpassas till elevens behov och eleven ska 

inte behöva ändras till undervisningens upplägg. Med det synsättet utgår pedagogiken från elevens 

behov vilket gynnar alla elever. För att lyckas med detta måste all personal få utbildning i att stimulera 
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arbetet med en inkluderande skola (Unescorådet, 2006). Detta går i linje med ett av de 

specialpedagogiska perspektiven, kallat det relationella perspektivet. Eleven ses då som en del av ett 

sammanhang vilket har skapat behovet av särskilt stöd för eleven. Här ligger alltså ansvaret utanför 

individen och istället på den miljö och undervisning som gör att eleven befinner sig i svårigheter 

(Engström, 2015; Nilholm, 2005). Enligt det andra specialpedagogiska perspektivet ses eleven som 

bärare av problemet på så sätt att eleven har svårigheter och är i behov av särskilt stöd. Ofta måste 

elevens svårigheter också kartläggas och diagnostiseras så att rätt hjälp ska kunna sättas in. Rätt hjälp 

kan vara placering i en annan grupp eller med exempelvis enklare böcker, medan allt fortgår som 

vanligt i elevens ordinarie undervisningsgrupp. Fokus ligger alltså på eleven och inte på omgivningen, 

eleven ska kompenseras för sina svårigheter och därav namnet kompensatoriskt perspektiv 

(Engström, 2015; Nilholm, 2005).  

Speciallärarna har en viktig roll i arbetet i en inkluderande skola då de är vana att arbeta i olika miljöer 

och med många olika typer av svårigheter elever kan vara i (Unescorådets, 2006). Enligt SFS 

(2017:1111) ska specialläraren utveckla och främja elevers lärmiljö, varför värderingsförmåga och 

förhållningssätt är viktiga. Krav som ställs på speciallärare är därför en väl utvecklad empatisk 

förmåga, att kunna genomföra bedömningar liksom att samarbeta och samverka med annan personal 

och andra yrkesgrupper. För att få speciallärarexamen krävs en lärarexamen och 90 högskolepoäng 

med en specifik specialisering. Ett mål för speciallärarexamen är att studenten ska ha kunskap och 

kunnande för att självständigt arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Specialläraren ska ha 

kunskap och förmåga att bland annat kritiskt och självständigt kunna analysera, samverka för att 

arbeta förebyggande och underlätta svårigheter i olika lärande miljöer, liksom att utforma och 

genomföra åtgärdsprogram är också färdigheter som specialläraren ska ha (SFS 2017:1111).  

Fordonsprogrammet  

Fordons- och transportprogrammet är ett av gymnasieskolans 12 nationella yrkesprogram. Det har 

fem olika inriktningar; godshantering, karosseri och lackering, service och reparation av tunga fordon 

samt reparation och service av personbilar och transport. För att bli behörig till fordonsprogrammet 

krävs godkända betyg från grundskolan i åtta ämnen, där svenska/svenska som andraspråk, 

matematik och engelska ska vara tre av de ämnena (Skolverket, 2019d). 

Enligt examensmålen för fordons- och transportprogrammet ska elever ha kunskaper för att kunna 

arbeta som t.ex. mekaniker eller yrkesförare (Skolverket, 2011). I Gymnasieförordningen 2010: 2039 

kap 8 §5 och §6 står det att för att en elev ska få en yrkesexamen krävs det att eleven har minst 

godkända betyg om 2250 poäng och därav minst godkänt på 400 poäng i de programgemensamma 

ämnena.  Elever behöver också ha minst godkänt i kurserna svenska eller svenska som andra språk 1, 

engelska 5 och matematik 1a.  

Matematik på fordonsprogrammet 

Läroplanen i Matematik kurs 1a, Ma1a, som läses på Fordonsprogrammet är i stora drag lik den för 

matematiken som läses i grundskolans årskurs 7-9. Både läroplanerna i matematik för grundskolans 
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högstadium och Ma1a har rubrikerna Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring 

och Problemlösning i det centrala innehållet. Det som skiljer rubrikerna i det centrala innehållen åt är 

att det i Ma1a endast är en rubrik för Taluppfattning, aritmetik och algebra medan det för högstadiet 

är uppdelat i två rubriker, Taluppfattning och tals användning och Algebra (Skolverket 2019b, 2019c). 

Engström (2015) menar att uppgifterna i programmens matematikkurs har ungefär samma 

svårighetsgrad som i grundskolan, men ändå har många elever på yrkesprogrammen svårt att klara 

kursens nationella prov i matematik. Ett exempel var 2014 då 30% av eleverna på fordonsprogrammet 

fick betyget F på nationella provet. Dessa elever hade alltså godkänt i matematik då de slutade 

grundskolan. Dubbelt så stor andel elever med föräldrar med enbart grundskoleutbildning 

underkändes på nationella provet i matematik jämfört med elever med föräldrar med eftergymnasial 

utbildning, och andelen elever med föräldrar med utländsk bakgrund som underkändes var 46% 

jämfört med 26% för elever med föräldrar med svensk bakgrund (Engström, 2015).  

Generellt på yrkesprogrammen är matematik det ämne som eleverna på har svårast att klara. 

Skillnaderna varierar mellan olika kommuner och olika yrkesprogram, och 2014 var det 55,7% av 

eleverna på Fordons- och transportprogrammet som fick betyget F i matematik (Engström, 2015). 

Skolinspektionen (2015) skriver att finns det anledningar till detta visade sig vara att undervisningen 

ofta inte utgick från elevernas behov, att stödinsatser inte följdes upp och utvärderades, att 

frånvaroorsaker sällan utreddes, att relationer mellan lärare och elever behövde utvecklas liksom att 

elevhälsans kompetens inte användes tillräckligt för att ge eleverna bra stöd. Skolinspektionen kom 

2014 (Skolinspektionen, 2014b) med ett antal förslag på hur matematikundervisningen på 

yrkesprogrammen skulle behöva utvecklas för att ge stöd och stimulans till eleverna för att höja deras 

resultat. Några av förslagen var att elevernas motivation skulle förbättras genom att stärka 

yrkesidentiteten under utbildningen, att elever tidigt skulle få stöd och stimulans genom 

motivationsskapande åtgärder liksom att de undervisande lärarna måste höja sina förväntningar på 

eleverna och bli bättre på att skapa förtroendefulla relationer med sina elever.  

Teoretiska utgångspunkter 

Då vi i examensarbetet valt att studera hur ett antal elever på fordonsprogrammet beskriver sina 

relationer till och tidigare erfarenheter av ämnet matematik liksom hur motivation och SRL påverkar 

deras kunskapsutveckling i ämnet presenteras här relevanta teorier. 

Motivationsteorier 

Utifrån våra erfarenheter har vi blivit inspirerade av de tre nedan beskrivna perspektiven på 

motivation, inre- och yttre motivation, tron på sin egen kapacitet och målorientering. 

Tron på sin egen kapacitet 

På engelska används ordet self-efficacy i Banduras (2012) teori om hur tron på sin egen kapacitet 

påverkar motivationen. Vi kommer att använda benämningen tron på sin egen kapacitet vilket är den 

översättning som finns i Skaalvik & Skaalvik (2017).  Enligt Bandura (1997) och Bandura (2012) har 

elevers förväntningar på sin förmåga att klara en specifik uppgift påverkas av hur de ser på sin 
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möjlighet att klara den. Om de tror att de ska klara den så ökar motivationen men om den ses som 

omöjlig minskar motivationen eller saknas helt. En elevs tro på sin egen kapacitet påverkas av tidigare 

erfarenheter, både misslyckanden och mer positiva erfarenheter och graden av motivation har 

betydelse för om eleven tar initiativ och hur mycket ansträngning individen lägger ner på olika 

uppgifter. Forskning visar också att det finns en koppling mellan kunskaper i ämnet och tron på sin 

kapacitet. Om elever tror på sin förmåga kan prestationer vara tydligare än intelligenstester.  Tron på 

sin egen kapacitet har också stor betydelse för vilka val elever gör i olika situationer (Bandura, 1997; 

Bandura, 2012). 

Målorientering 

Elever har olika anledningar till att arbeta med uppgifter varför teorin kring målorientering delas upp i 

två olika typer, uppgiftsorienterad och egoorienterad (översättning Skaalvik & Skaalvik, 2017). De två 

typerna har inget samband med varandra, utan syftar till att förklara vilka syften elever har med att 

utföra en uppgift i skolan. En elev med uppgiftsorienterad målorientering drivs av att klara av en 

specifik uppgift. Uppgiften står i fokus och om något går fel i arbetet ses det som ett sätt att utvecklas. 

Vid egoorienterad målorientering är det prestationen som står i fokus och känslan av kompetens sitter 

i hur en elev kan prestera i förhållande till andra. Vilken typ av målorienterad motivation en elev väljer 

styrs inte bara av den egna självuppfattningen utan också av den omgivande miljön (Patrick, Kaplan & 

Ryan, 2011; Skaalvik & Skaalvik, 2017).  

Inre och yttre motivation 

Ryan & Deci (2000) skriver att det inom motivationsområdet skiljs det mellan inre och yttre 

motivation. Enkelt kan de två motivationstyperna beskrivas med att inre motivation innebär att göra 

något för sin egen inre tillfredställelses skull medan yttre motivation innebär att något görs under 

påverkan av yttre handlingar som exempelvis att få beröm, bra jobb eller högre lön (Ryan & Deci, 

2000). 

Elever som har inre motivation presterade bättre i ämnet då de har ett eget intresse och ser en glädje i 

ämnet. De väljer också ofta fler matematikkurser (Froiland, Davison, & Worrell, 2016). Ryan & Deci 

(2000) skriver att den inre motivationen existerar både inom individen och i relationen mellan individ 

och aktivitet. Då detta samband finns mellan en person och en uppgift finns olika definitioner av inre 

motivation. Den ena är att något utförs av fri vilja och den andra definitionen är att något görs av 

intresse eller för att det är roligt. Inre motivation ger bättre inlärningseffekt, men den kan urholkas av 

personer runt en elev som föräldrar och lärare. Det är viktigt att ha kunskap om vilka faktorer som 

stärker respektive underminerar inre motivation (Ryan & Deci, 2000).  

Enligt Ryan & Deci (2000) kan den yttre motivationen delas upp i fyra undergrupper, extern, 

introjektiv, identifierad och integrerad reglering. Extern reglering innebär att yttre krav tillgodoses 

eller att en belöning erhålles av någon utifrån. Det kan också innebära att slippa ett straff, som att inte 

göra en lärare besviken. Introjektiv reglering handlar om att individen gör en handling för att känna 

sig värdefull, bevara sin självkänsla eller för att slippa skuld- eller obehagskänslor. För en person som 

styrs av introjektiv reglering är andra människors åsikter viktigt. Identifierad reglering hos en individ 
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innebär att den handling som individen utför uppfattas som viktig av individen och görs av egen vilja. 

Integrerad reglering innebär att uppgifter stämmer med individens egna behov och värderingar (Ryan 

& Deci, 2000).  Det är viktigt att individen införlivar anledningar till att utföra handlingar. Då blir den 

yttre motivationen mer självreglerad och kan nästan nå samma effekt som inre motivation. Det skulle 

ändå definieras som yttre motivation just därför att handlingen utförs för att individen ska nå ett annat 

mål som inte är samma som själva handlingen. Beroende av vilken typ av yttre motivation som driver 

en person blir det stor skillnad på effekten av det som ska läras exempelvis. Om personen gör en 

uppgift ointresserad eller gör en uppgift med förståelsen att det är viktigt för personen (Ryan & Deci, 

2000). Ett flertal studier har visat att elever som styrs av de två formerna av yttre motivation extern 

och introjektiv reglering är mindre intresserade av skoluppgifter än elever som styrs av annan typ av 

motivation. De har också en generellt lägre kunskapsnivå och mår ofta sämre under skoltiden. Elever 

som styrs av identifierad och integrationsreglerad motivation är mer nöjda med sitt skolarbete och har 

även lättare att hantera när allt inte går enligt planerna (Ryan & Deci, 2000). Det är viktigt att lärare 

och andra personer uppmuntrar elever att våga göra nya saker för att utveckla kunnande i matematik 

än att bara tala om att ämnet är viktigt (Akben-Selcuk, 2017). 

Amotivation 

Ryan & Deci (2000) menar att amotivation innebär att en person helt saknar intresse för att 

genomföra en uppgift. Anledningen kan vara att personen anser att handlingen är tråkig eller att det 

helt saknar värde i att handlingen blir utförd. Amotivation kan också orsakas av att en person inte 

anser sig ha tillräcklig kunskap för att utföra den specifika handlingen. 

SRL, självreglerat lärande 

Enligt Zimmerman (2002) är SRL inte en mental förmåga utan mer en självstyrande process där 

mentala förmågor används till att effektivt ta till sig skolkunskaper. Ett självreglerat lärande ses som 

något studenter gör proaktivt för sin egen skull, inget som bara händer under en lektion. SRL styrs av 

självreglerande tankar, känslor och beteende som alla syftar till att nå mål med sitt lärande. En student 

med ett väl utvecklat SRL styr sig själv att genom sina ansträngningar lära sig då de styrs av sina 

personligt satta mål och uppgiftsrelaterade strategier. De är också medvetna om sina styrkor och sina 

gränser.  SRL kan också definieras som självgenererande tankar, känslor och beteenden som alla syftar 

till att nå vissa kunskapsmål. 

Det självreglerande lärandet kan delas upp i tre faser enligt figur 1. I den första fasen, 

företänksamhetsfasen, sätter eleven sig in i arbetet genom att analysera uppgiften och planera och 

sätta upp mål. Nästa fas är genomförandefasen där eleven genomför sin plan och under tiden är 

observant på hur arbetet fortskrider genom bekräftelse från andra eller kontrollfrågor till sig själv. Den 

tredje fasen kallas självreflektionsfasen, där eleven avgör om målet med uppgiften är nått eller om 

något behöver justeras. Här är det också viktigt att reflektera över om uppgiften väcker känslor som 

även känslor som exempelvis otillfredsställelse. Det kan i så fall analyseras av eleven för att till nästa 

cykel av SRL ändra eller utveckla det som behövs för att det ska gå bättre (Zimmerman, 2002).  
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Figur 1 De tre faserna i självreglerat lärande 

Hattie, Fisher & Frey (2018) menar för att en elev ska kunna reglera sitt eget lärande så är en 

förutsättning att eleven känner till lärandemålen. Därför behöver läraren sätta upp mål för sina 

lektioner och ständigt utvärdera var eleverna befinner sig samt återkoppla det till eleverna. Aktuella 

mål kan förmedlas till eleverna på olika sätt, exempelvis genom att sättas upp på tavlan. Läraren måste 

också aktivt arbeta med dessa mål genom att återkommande hänvisa till dem och försäkra sig om att 

eleverna vet vad som förväntas av dem. 

Enligt Zimmerman (2008) visar studier vid en jämförelse mellan elever som arbetat med SRL och 

elever som inte gjort det är att SRL ökar både motivation och effektivitet i arbetet med hemuppgifter. 

Om SRL dessutom kombinerades med daglig feedback från lärare kring hemuppgifter ökade förmågan 

att lära sig matematik genom att eleverna kunde sätta mer utmanande mål vilket medförde att de lärde 

sig mer. Dessa elever blev då också bättre på att reflektera över vad de vad de lär sig vilket ökade deras 

inlärningsförmåga i matematik ytterligare. Eleverna som arbetade med SRL som metod frågade också 

sina klasskamrater om råd och stöd mer än elever som inte arbetade aktivt med SRL, vilket var 

ytterligare en faktor som påverkade lärandet positivt. 

Zimmerman (2008) och Brandenberger, Hagenauer, & Hascher (2018) skriver också att ett ökat SRL 

hos elever bidrar till en ökad tro på sin förmåga hos elever vilket i sin tur ökar deras motivation på 

grund av positiva känslor. De identifierar sig som kompetenta personer och de kan reglerar sitt 

lärande. Det är en stor utmaning att främja elevers motivation för att ge dem mer positiva 

skolerfarenheter, men en fortsatt forskning på SRL gör att vi får mer information om vilka metoder 

elever använder för att lära sig vilket i sin tur gör det lättare för oss att ge elever positiva erfarenheter.  

 

Mål

•Sätta upp mål

Genomförandet

•Genomför sin plan

•Arbetet fortskrider

Självreflektion

•Avgör om de nådde de 
uppsatta målet
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Metod  

Då vi valt att studera elevernas egna upplevelser och erfarenheter av några specifika områden har vi 

valt att göra en kvalitativ studie. Vi har till studien valt att intervjua elever på fordonsprogrammet i två 

kommunala gymnasieskolor i två olika kommuner i Sverige. Kommunerna ligger i olika delar av landet 

och i helt olika typer av områden. 

Deltagare 

Deltagarna i studien är sex elever som går första året på fordonsprogrammet på två olika kommunala 

skolor och deras respektive matematiklärare. Alla intervjuade elever är 16-17 år gamla och har sökt till 

gymnasiet med betyg från svensk grundskola. Våra kriterier för elever att intervjua för studien var att 

de skulle ha betyget E i matematik från grundskolan och de har visat svårigheter att klara gymnasiets 

matematikkurs hittills under höstterminen. Tre elever från varje skola har intervjuats, och urvalet av 

intervjupersoner har skett efter samtal med respektive matematiklärare i skolorna om elevernas 

lärandesituation i matematik.  Då matematiklärarna på respektive skola som har valt ut elever att 

intervjua efter våra kriterier har det blivit endast pojkar som deltar i studien. Det är också övervägande 

delen pojkar på gymnasiets fordonsprogram.  Antalet intervjuade påverkades av studiens syfte och 

med den tänkta urvalsprocessen av intervjupersoner för vår studie är sex intervjupersoner tillräckligt, 

liksom att det är vad tiden räcker till (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). Alla tillfrågade elever tackade ja 

till att intervjuas och deltagandet har varit helt anonymt. Elever har inte fått någon ersättning för att 

de har deltagit i studien. Matematiklärarna tillfrågades om vilket stöd som erbjuds eleverna i 

matematik. 

Procedur 

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer och efteråt transkribera de delar av 

intervjuerna som är relevanta för undersökningen för analys.  

Elevintervjuer 

Då vi var intresserade av elevernas tidigare och nuvarande erfarenheter kring matematik, motivation, 

SRL och stöd så valde vi att göra en kvalitativ studie. För att få fram den information vi vill valde vi 

kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer där syftet är att förstå informantens livsvärld och 

informantens perspektiv. I den typen av intervju tolkar intervjuaren det som informanten säger, både 

på faktaplanet och meningsplanet.  Valet av semistrukturerad intervju med i förväg uppställda frågor 

valdes då frågornas ordning då kunde ändras och det fanns utrymme för följdfrågor vilket passade 

våra frågeställningar. Intervjuerna skedde efter en utarbetad intervjuguide, se bilaga 1, med korta, 

enkla och öppna frågor för att få ut mesta möjliga information (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 

2014).  
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Elevintervjuerna gjordes i elevernas respektive skola. Fyra intervjuer gjordes i avskilda rum medan två 

intervjuer gjorde i en större rasthall men utan att någon annan kunde höras vad som sades. Alla 

intervjuer spelades in med mobiltelefon. De tillfrågade eleverna fick en kort information om vad 

studiens syfte och frågeställningar, att intervjun skulle spelas in med mobiltelefon, att de i studien 

skulle vara helt anonyma och att ingen annan än vi som skriver skulle lyssna på vad de sagt i 

efterhand. Alla tillfrågade elever svarade ja till att delta.  

Studien kan anses tillförlitlig utifrån kriteriet om teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad att inga nya 

data framkommer i intervjuerna, och vi kan anta att även om vi intervjuar fler så kommer det inte ge 

oss ny information (Bryman, 2018). Alla elever svarade väldigt likt varandra och sannolikheten är stor 

att vi skulle få liknande svar om vi intervjuat fler elever där vi haft samma urvalskriterier. 

Analys av empiri 

Vi började med att lyssna igenom alla intervjuer ett par gånger, både de vi gjort själva och de vi inte 

varit med på. Vi diskuterade också ett flertal gånger vad vi hört och hur vi kunde tolka vissa svar. Efter 

det såg vi behovet av att transkribera de delar som handlade om forskningsfrågorna, vilket var i stort 

sett hela intervjuerna. Då kunde vi analysera materialet med största möjliga säkerhet. Transkribering 

ger också möjlighet att avgöra på vilket sätt olika svar ges, och det är en hjälp för minnet (Bryman, 

2018). Fokus vid analysen av intervjuerna var elevernas associationer till ordet matematik liksom 

nuvarande och tidigare erfarenheter av motivation, SRL och matematikstöd. En övervägande del av 

intervjufrågorna har tagits fram utifrån teorierna om motivation och SRL, liksom rubrikerna i resultat- 

och diskussionsavsnitten. Det fanns också intervjufrågor om associationer till ämnet matematik 

liksom om tidigare stöd, och även de frågorna har bidragit till resultat- och diskussionsrubriker.  

Etiska ställningstaganden 

Rektorerna och matematiklärarna på fordonsprogrammet på respektive skola var informerade om 

undersökningen och de har varit mycket positivt inställda. För att skydda individen vid forskning 

uppfylldes de fyra huvudkraven, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet uppfylldes i studien genom att aktuella rektorer respektive matematiklärare och 

elever fick ett informationsbrev, bilaga 2, eller motsvarande information via mail om studiens syfte och 

genomförande liksom att deltagande i undersökningen var frivilligt och att de när som helst kunde 

hoppa av att delta i denna. Information om alla moment i undersökningen skedde också innan start av 

arbetet via mail till rektorer och matematiklärare (jfr Vetenskapsrådet 2002; Vetenskapsrådet 2017; 

Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2018). 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att skriftligt samtycke hämtades från rektorerna innan någon 

planering gjordes för respektive skola. Eleverna blev noga informerade om studiens syfte, deras 

anonymitet och att deltagandet var helt frivilligt innan de lämnade besked om de ville delta eller inte 

(jfr Vetenskapsrådet 2002; Vetenskapsrådet 2017; Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2018). 
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Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att fingerade namn användes vid intervjuer. Då intervjuerna 

spelades in med mobiltelefon behandlades personuppgifter och vi tog då hänsyn till 

personuppgiftslagen (jfr Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet 2017; Kvale & Brinkmann, 2014; 

Bryman, 2018). 

Informationen som framkom under vår studie kommer endast att vara tillgänglig för de som har något 

med arbetat att göra och intervjumaterialet kommer att förstöras när det är analyserat. Alla personer 

som deltar i undersökningen att få ta del av forskningsresultaten och vetskap om att rapporten 

kommer att publiceras. Därmed uppfylldes nyttjandekravet (jfr Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 

2002; Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Resultat  

Vi har valt att presentera resultatet utifrån vad eleverna svarat kring erfarenheter från grundskolan 

och gymnasiet under två olika rubriker, Tidigare erfarenheter och Gymnasiet. Under båda rubrikerna 

Tidigare erfarenheter och Gymnasiet finns sedan underrubrikerna Motivation, SRL, och Stöd. Under 

tidigare erfarenheter finns även associationer till ämnet matematik och arbetssätt. 

Elevernas tidigare erfarenheter av matematik 

Alla elever har tidigare erfarenheter av skolan och specifika ämnen. Här redovisas de intervjuade 

elevernas associationer till ämnet matematik liksom deras erfarenheter av arbetssätt, motivation, SRL 

och stöd. 

Alla intervjuade elever får negativa associationer när de hör ordet matematik. De beskriver sina tankar 

kring ämnet med ord som svårt, jobbigt och ångest, samtidigt som alla är medvetna om att de behöver 

kunskaper i matematik i sitt framtida yrkesliv, liksom att “hela världen är matte” som en elev säger. 

Känslorna för ämnet beskrivs exempelvis med: 

“Ehh massor med siffror (skratt) och tecken och så här tecken och allt det där men matte det är för 

mig jävligt svårt typ om man säger så.”  

 

Eleverna upplever också att det är svårt att förstå ämnet matematik. Ingen av eleverna har haft 

svårigheter med ämnet under lågstadiet, utan svårigheterna började för samtliga under mellanstadiet. 

När vi kommer in på vad som är svårt så är det inte lätt för alla att beskriva utan de upplever ämnet 

svårt i största allmänhet. Några elever nämner ändå mer preciserade svårigheter och då är problem 

med algebra och “lästal” de mest framträdande. Flertalet av de intervjuade eleverna har en negativ bild 

av ämnet matematik. En elev sa att matematik är komplicerat och svårt.  En annan elev sa siffor och 

att det är svårt! En tredje elev säger:  
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Ja nej inte ettan och tvåan då var det enkelt då skulle man kunna gångertabellen och plus och 

minus sådär det var enkelt men sen i sen sjuan åttan och nian då började det bli så där 

svårare och sen gymnasiet blev det ännu svårare sådära men det som är svårast är funktioner 

du vet x, y z och sådära”. Att de intervjuade eleverna tycker det är svårt med matematik gör 

också att de tycker det är tråkigt, vilket exempelvis syns i svaret: “Nej när det är svårt så blir 

det ju tråkigt. 

Arbetssätt 

Alla elever beskriver matematiklektionerna på högstadiet på samma sätt, genomgång på tavlan och 

sedan arbete i boken: “Ja alltså genomgången om man började på ett nytt kapitel så ehh visade han 

liksom hur man gör och sen när genomgången är slut ska man försöka göra själv liksom.” I stort sett 

alla elever upplevde det som svårt att få hjälp av läraren med uppgifter under lektionerna på 

högstadiet. De kunde sitta tio minuter och vänta på hjälp och hade då inget sätt att komma vidare på 

egen hand. För ett par av eleverna har video använts i undervisningen, men då som ersättning för 

genomgång av läraren. De elever som sett videofilmer på matematiklektionerna var positiva till det, 

men i övrigt har lektionerna följt mönstret med efterföljande arbete i boken.  

Flera elever beskriver som eleven i exemplet ovan att de haft svårt med koncentrationen under 

matematiklektionerna, både när det gäller att hålla koncentrationen uppe under genomgångar och 

sedan vid arbete med uppgifter i matematikboken. Det vanligaste är att eleverna lägger också ansvaret 

på sig själva för att de inte kan koncentrera sig:  

I: Jo, förstår du då vad som händer på genomgången? 

E: Ja jag förstår men det finns en grej med mig som jag hatar om man säger så typ när jag 

ehhh lyssnar på såna genomgångar då kommer så här massor med andra saker i huvudet du 

vet, så, man hör men inte lyssnar så. 

I: Är det så på alla ämnen? 

E: Nej ibland lyssnar jag fett bra men ibland kommer man på andra saker i huvudet man 

tänker sådär gå ut från mitt huvud så jag kan lyssna på läraren. Jag vet inte varför det 

händer men det händer. 

Genomgångarna räckte inte alltid för att eleverna skulle förstå och kunna lösa olika typer av tal, utan 

läraren hann med en variant på tavlan. Det gjorde det ofta svårt med förståelsen och att förståelse är 

viktigt studieresultat går att utläsa ur följande intervjucitat: 

Alltså grejen är att ett visst tal är alltid ett visst tal sen kan man ju ändra på vissa siffror och 

några bokstäver i själva ordningen i talet dåra så då kanske man behöver hjälp och då kanske 

den här genomgången bara gällde för en viss del av kapitlet men inte andra liksom. Just det 

så att den just ett spår in till vissa uppgifter men.. Ja men så ville de att man typ skulle testa 

själv ehh sen när det blev lite mer avancerat så blev det lite svårare men det är ju bara att 

fråga om hjälp så. 
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Ett par elever beskriver att de ibland var ute och gjorde praktiska övningar i matematiken, men det 

hörde till ovanligheterna. De beskriver också röriga lektioner där de fick vänta länge på hjälp från 

läraren, vilket de tyckte var negativt. De allra flesta fick inte lämna klassrummet under 

matematiklektionerna eftersom de ansågs vara stökiga elever, men de som fick arbeta i grupper 

beskrev det som en möjlighet att arbeta tillsammans med andra och att de då kunde hjälpa varandra. 

 

Två av eleverna vi intervjuat arbetade med matematik hemma under högstadiet. En av de eleverna 

hade läxor som skulle göras och han behövde också ta hem när han inte hann klart det de förväntades 

hinna under lektionstid. Den andra eleven tog hem matematikböckerna endast inför nationella provet 

i årskurs 9. De andra fyra fick allt arbete gjort i skolan som de behövde. 

Motivation i grundskolan 

Alla eleverna vi har intervjuat beskriver att det som har motiverat dem att lära sig matematik under 

grundskolan var att få E för att kunna gå vidare till gymnasiet, eller för framtiden som vissa beskrev 

det. Den motivationen kom för några så sent som i 9:an men räckte för att klara E som slutbetyg i nian. 

En elev beskrev det med:  

I 7:an då var jag väldigt dålig på matte och då fick jag underkänt då i åttan då hade jag gett 

upp, jag försökte inte ens. Men det var i nian jag kom att det var min framtid som stod på spel 

så då försökte jag och då fick jag godkänt.  Motivationen beskrevs också som ett “driv”, där 

drivet för en elev var att klara godkänt men inte mer. 

SRL i grundskolan 
Under högstadietiden har ingen av eleverna reglerat sitt lärande själva. De hade i två fall 

matematikläraren som mentor, vilket gjorde att läraren hade extra koll på att eleven klarade 

matematiken och styrde upp arbetet liksom såg till att det blev gjort. En elev beskriver det med: 

“Ja, hon var alltid på mig alltså, hon ville att jag skulle va godkänd.” 

Alla elever berättar att läraren valde uppgifter åt dem som de skulle göra, och de gjorde uppgifterna 

efter bästa förmåga. De mål som eleverna satte upp var att göra så många av uppgifterna de behövde 

för att nå E, men de utvärderade inte hur det gick. 

Stöd i grundskolan 
Alla utom en av de intervjuade eleverna har haft någon form av extra anpassningar eller särskilt stöd i 

matematik under grundskoletiden. Stödet till eleverna har dock sett olika ut och uppfattas olika av 

eleverna. En elev fick extra anpassningar genom att läraren valde ut uppgifter och i vilken ordning 

eleven skulle göra dem för att bäst kunna förstå och klara matematiken. Det upplevdes som positivt av 

eleven. Tre av eleverna fick stöd genom att vissa lektioner få arbeta i mindre grupp med en särskild 

lärare och att få extra hjälp i klassrummet. Dock framgick det inte hur stödet såg ut. Det upplevdes 

positivt av alla elever utom en, som uttryckte att prestationsångesten ökade i en mindre grupp: “alltså 

det kändes som om jag fick prestationsångest när jag var i en liten grupp då fick jag liksom nu måste 

jag och då fastnade jag bara mest”. En av eleverna kallade stödet i mindre grupp för särmatte, men 
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verkade inte se något negativt i benämningen. Endast en av de intervjuade eleverna fick utökad 

undervisningstid i matematik under högstadietiden, liksom endast fick prov på E-nivå.  

En elev läste ett år på Introduktionsprogrammet för att nå betyget E i matematik för grundskolan. 

Under det året fick eleven hjälp i mindre grupp med ett mindre antal andra elever och fick känna att 

han kunde och hur det var att lyckas. 

Elevernas arbete med matematik i gymnasieskolan 

Alla intervjuade elever tycker att matematik är tråkigt. De inser ända att de måste lära sig det, av flera 

anledningar. Anledningarna är främst inriktade på framtiden, som att klara sin examen och att ha 

tillräckliga kunskaper i matematik för att klara sitt framtida arbete inom transportsektorn. Ingen av 

eleverna hade några andra erfarenheter av undervisningen i matematik än att lektionerna började med 

genomgång och efter det arbetade de med uppgifter inom samma område. Det som skiljde gymnasiet 

från grundskolan var att de på gymnasiet fick arbeta tillsammans med andra i grupper med 

uppgifterna, liksom att läraren ibland valde uppgifter från andra böcker som de fick på papper. Detta 

arbetssätt var eleverna så vana vid att vissa reagerade med förvåning på frågan hur de arbetade med 

matematik på lektionerna, och svaren blev i flera fall: “Vi gör som vanligt”. Det kunde hända att det 

var andra inslag på matematiklektionerna men det var ovanligt.  

Eleverna beskrev att det är bättre arbetsro på lektionerna på gymnasiet än på grundskolan, både 

beroende på att det är mindre klasser men också på möjligheten de har att arbeta i grupprum. Det är 

något de uppskattar men det är också kopplat till ett större ansvar för studierna som de upplever på 

gymnasieskolan. De har olika uppfattningar om matematiken är lättare eller svårare på gymnasiet 

jämfört med på grundskolan. Några elever tycker det är svårare, där en elev uttrycker det som att det 

är svårare att formulera svaren på gymnasiet, medan andra tycker det är lättare.  En tredje variant är 

att det är samma som på grundskolan. Ingen av eleverna har högre ambitioner än att klara E i 

matematik och en elev uttrycker det med: 

 Jag vill bara ha E ehh för att alltså det hade varit asnice om jag får högre betyg än E absolut 

bara att jag inte vet om det men jag vill inte satsa på nånting som jag verkligen inte gillar för 

då kan jag lika gärna satsa på nånting som jag gillar.  

Flera av eleverna beskriver att de har svårt att hålla fokus under genomgångar. En elev beskriver det i 

intervjun: “Jag kommer mer på mig själv att jag inte lyssnar för helt plötsligt börjar jag lyssna och 

då fattar jag typ ingenting”. Följden av det beskriver de som att de inte vet vad de ska göra och då 

måste fråga läraren vilket ofta kan ta extra tid.  

Ingen av de intervjuade eleverna arbetade regelbundet med matematik hemma. Det fåtal elever som 

ibland arbetade hemma gjorde det om de låg efter eller behövde öva till ett prov.  Eleverna sa att de 

hinner vad de ska göra på lektionerna och därmed behöver de inte ta hem och arbeta med 

matematiken hemma. 
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Motivation i gymnasiet 

Alla intervjuade elever är motiverade att klara lägst godkänt betyg i matematik, men vet inte hur de 

skulle kunna bli mer motiverade att lära sig matematik än så.  Eleverna som läser på en av skolorna 

går gemensamt under årskurs 1 och väljer inriktning till årskurs 2. Just nu är det många elever som vill 

läsa med inriktning mot transportteknik, och urvalet görs på betygen som eleverna får i slutet av 

årskurs 1. För dessa elever blir år ett viktigt år för att prestera sitt bästa för att komma in på den 

inriktningen som de vill komma in på. De beskriver sin motivation med:  

Ja t ex när du kör bil du måste tänka du måste kunna räkna ut några saker, även om du kör 

lastbil du måste alltid hålla dig igång för att lasta grejer, ja addera och så” och “För att kunna 

lära mig att räkna ut saker i framtiden typ om man ska ha jobb liksom. 

Övervägande delen av eleverna beskrev att de har svårt att förstå matematiken, svårigheter att lära sig 

och att de inte är så duktiga i matematik. De har med sig negativa erfarenheter från tidigare skolgång. 

En del elever har också upplevt misslyckanden i ämnen och det sitter kvar.  

SRL i gymnasiet 

De flesta av de intervjuade eleverna såg inte sitt ansvar i att lära sig, utan sköt över ansvaret till 

läraren. De saknade också egna idéer kring hur det skulle kunna gå bättre i ämnet. En elev beskriver 

det så här:  

Ja, oftast sitter jag bara och väntar men då händer det ju inte så mycket. Då försöker jag bara 

tänka och då till slut blir jag tom i huvudet för att jag tänker på så mycket. Alltså om du 

förstår hur jag menar, tänker på så mycket.  

Samtidigt lade ett par elever ett stort ansvar på sig själva, när de sa att om de kunde koncentrera sig 

bättre så skulle det gå bättre. Ett par elever kunde styra sin koncentration själva genom att lyssna på 

musik.  

De intervjuade eleverna hade inga eller mycket vaga uppfattningar om mål och förväntade kunskaper i 

matematik. En elev ställde sig frågande till begreppet mål över huvud taget och svarade “Mål… alltså.. 

mål alltså hur kan det vara så?” på frågan om han brukade sätta upp mål för att lära sig matematik. 

Ingen av de intervjuade eleverna satte alltså upp mer preciserade mål för sig själva än att efter bästa 

förmåga göra det som läraren sa att de skulle göra.  

Ingen av de intervjuade eleverna visste heller vad som förväntades av dem i matematik. Flera hade till 

och med svårt att tolka frågan eftersom begreppet och innebörden var främmande för dem. På frågan 

om de visste vad som förväntades av dem fick vi följande svar: “Nej jag antar att jag ska kunna matte 

eller kunna det och få godkänt och det. Det är vad jag antar”. Flera elever sa också att de aldrig tagit 

upp kursplanen i matematik på lektionerna.  
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Stöd i gymnasiet 

Av de intervjuade eleverna har alla förslag på hur de skulle kunna lära sig matematik lättare. Alla 

eleverna önskar sig mer tid med en lärare. Förslagen på hur det skulle gå till varierar, från att ha flera 

lärare i klassrummet en eller par av veckans lektioner till att dela upp klassen i mindre grupper och att 

få helt enskild hjälp av en lärare under vissa tider. Fördelen de ser med att dela klassen i mindre 

grupper är att det då blir mindre prat och större arbetsro. Att arbeta i grupp som de ofta gör i en av 

skolorna ser några av eleverna som ett sätt att få extrahjälp, då de då kan förklara för varandra. En elev 

säger att språket elever använder sinsemellan, ett informellt språk, ofta är lättare att förstå än det 

formella språk som läraren använder:  

I: Men det här att ni jobbar tillsammans i grupp, hjälper det? 

E: Ja vi hjälper ju varandra för att ibland förstår man inte vad läraren säger exakt man 

fattar inte allt men då fattar den ena så kan den förklara till den andra. Och som sagt, läraren 

pratar ju mer formellt språk än oss sen vi ungdomar pratar ju mer informellt så där lite slang 

sen förklarar om jag frågar min kompis så hära jag fattade inte det där då förklarar han på 

sitt sätt så jag kan förstå enkelt. 

Endast en elev säger att han kan få hjälp med matten hemma, och då av sina bröder. Samma elev säger 

också att han aldrig skulle be om eller behöva extra hjälp med matematiken från skolan. Ett par av 

eleverna skulle gärna arbeta med matematiken hemma om de behövde, och då genom att göra 

uppgifter på blad som de fått av läraren.  

Några elever föreslog att läraren skulle kunna hjälpa de elever som behövde att komma igång med 

uppgifterna. Av dessa elever var det en som behövde hjälp själv medan den andra eleven såg det som 

en hjälp till bättre arbetsro i klassrummet vilket skulle hjälpa andra elever att kunna arbeta. Det 

läraren skulle göra var att se till att eleven förstått vad han eller hon skulle göra liksom hur det skulle 

göras, vilket beskrivs med: “Kanske om man vet vilka som är lite mer tappar fokus att man frågar 

har du förstått nu är det något du vill ha hjälp med så läraren vet vilka som kanske tappar fokus”. 

I en av skolorna har det tidigare år funnits en mattestuga (öppen undervisning) som alla elever på 

skolan haft möjlighet att besöka några pass i veckan. Det var ofta olika lärare som hade de 

mattestugorna. Läraren berättade även att det tyvärr inte var så många elever från 

Fordonsprogrammet som besökte dessa mattestugor, och två förklaringar till det var att eleverna inte 

ville visa för ytterligare en lärare att de hade svårt i ämnet och att de flesta elever inte vill göra något 

utanför lektionstid. I år finns inga mattestugor av ekonomiska skäl och att det varit svårt att få till det 

schemamässigt då lärarna har fått ökad undervisning. Det stödet nu som finns i de båda skolorna är 

att en extra lärare kommer in en till ett par gånger och är med på lektionerna och hjälper till, i 

klassrummet eller i ett annat rum. Det upplevs som positivt av lärarna då det ger fler elever möjlighet 

att nå målen i matematik. I den ena av skolorna görs också anpassningar både på grupp- och 

individnivå.  
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Diskussion  

Även om svenska elevers resultat i matematik ofta diskuteras och ses som ett problem så finns det 

stora möjligheter till förbättringar genom ändrad undervisning. Det arbetet har vi som speciallärare 

stora möjligheter att vara med och driva framåt.  

Kan elevernas tidigare negativa erfarenheter vändas? 

Eleverna associerar ordet matematik med enbart negativa eller neutrala ord, och de allra flesta har 

misslyckanden i matematik bakom sig i form av svårigheter med koncentration och under en del 

terminer även underkända betyg. Vårt resultat stämmer väl överens med tidigare forskning kring 

elevers svårigheter och negativa inställning till matematik. Svårigheter med matematik är vanligt och 

problemen börjar ofta i mellanstadiet (Engström, 2015). De intervjuade eleverna ger också en helt 

entydig bild av hur matematikundervisning går till, där alla lektioner börjar med en genomgång på 

tavlan och efter det är det självständigt arbete i boken. Det stämmer också väl överens med det Rystedt 

& Trygg (2013) skriver om kring hur matematikundervisning ser ut i Sverige.  De svenska eleverna 

arbetar med uppgifter i matematikboken i större utsträckning än i andra länder, och eleverna 

beskriver också det och genomgångar på tavlan som de enda undervisningsmomenten de haft 

erfarenhet av. Skulle det gå att ge elever en positivare uppfattning om matematik i grundskolan och att 

de då kan börja ett yrkesprogram med en annorlunda inställning som skulle förbättra deras resultat i 

matematik och också fler som tar yrkesexamen?  

Det är flera faktorer som gjort elevernas inställning till matematik så negativ som den är, vilket också 

Engström (2015) antyder när han skriver att orsaken till elevers låga prestationer i matematik är 

komplexa. En del av den komplexa helheten som skulle gå att förändra och som skulle kunna påverka 

elevernas inställning till matematik är undervisningen. Det styrks av Skolinspektionen (2015) som 

skriver att en av anledningarna till att eleverna på yrkesprogrammen har så låga resultat i matematik 

är just att undervisningen inte utgår från elevernas behov. För att elevernas resultat ska öka krävs 

ökad kreativitet och nyfikenhet som Rystedt & Trygg (2013) skriver, liksom att undervisningen 

uppfattas mer stimulerande och möjliggör att presentera matematiska begrepp på olika sätt 

(Skolinspektionen, 2014a). Laborativa inslag i undervisningen borde alltså vara självklara, och då med 

tydlig koppling mellan praktik och abstraktion då det ger både variation och ökad möjlighet till 

förståelse för de abstraktioner som görs i matematikämnet (jfr Skolinspektionen, 2014a). Flera elever 

nämner också att de har svårt att koncentrera sig under lärarens genomgångar, och att de då 

försvinner iväg i egna tankar. Praktiska och laborativa inslag som ersättning för genomgång vid tavlan 

kan då vara en hjälp då de eleverna måste agera själva under introduktionen av ett nytt begrepp eller 

moment (Skolinspektionen, 2014a). Även de uppgifter som eleverna ska arbeta med självständigt bör 

väljas så att de ligger inom den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999) och inte bara att hela 

klassen följer ett visst kapitel i boken. Det ökar elevernas motivation (Skolverket, 2003), vilket då ger 

eleverna mer övning och genom det större säkerhet i matematik. Med väl genomtänkta uppgifter, både 

laborativa och övningsuppgifter kan vi som speciallärare hjälpa de ordinarie matematiklärarna att ta 

fram. Med inslag i matematikundervisningen som hjälper fler elever att hålla koncentrationen uppe 
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och genom det lära sig mer så kan också deras sätt att tänka om sig själva ändras (jfr Bandura, 1997; 

Bandura, 2012). De kan gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt, vilket ökar deras möjligheter till 

ökade prestationer (Boaler, 2017). 

Går det att öka elevernas motivation? 

Alla utom en av de intervjuade eleverna hade på grundskolan motivationen till att klara betyget E i 

matematik för att kunna komma in på ett nationellt gymnasieprogram och efter det kunna få ett jobb.  

På gymnasiet har alla intervjuade elever motivationen att bli lägst godkända i matematik av samma 

anledning, att få gymnasieexamen och sedan kunna få ett jobb, liksom att de var motiverade att lära 

sig den matematik de behövde för att klara av sitt arbete. De har alltså alla en yttre motivation till att 

lära sig matematik med siktet på att få ett arbete och en bra framtid. Elevernas motivation under 

grundskoletiden stämmer väl överens med tidigare forskning, som visat att elever i årskurs 8 och de 

flesta eleverna i årskurs 9 lär sig matematik för betygen (Skolverket, 2003). Hur kan då elevernas 

motivation att lära sig matematik förbättras? Att förbättra motivationen hos eleverna såg också 

Skolinspektionen (2014a) som en viktig faktor för att matematikkunskaperna hos eleverna på 

yrkesprogrammen skulle öka. Eleverna går första året på gymnasiet, kan vi bryta en negativ spiral nu 

och varför har den inte brutits tidigare? Och hur kan den i så fall brytas? 

Det kan vara svårt att motivera elever i ämnet matematik, samtidigt som motivation har stor betydelse 

för studieresultaten (Hardré, 2011). Det bör gå att öka elevernas motivation även under gymnasietiden 

men att det skulle vara en fördel att göra det tidigare. Om en elev haft svårt i ett ämne en längre tid har 

eleverna liten eller ingen motivation (Lin, Durbin, & Rancer, 2017; Patrick, Kaplan & Ryan, 2011) och 

tröskeln blir högre att komma över. Ändrad undervisning är en väg mot ökad motivation, och då en 

undervisning som är varierad och bygger mer på förståelse än den som de intervjuade eleverna är vana 

vid idag. För elever på fordonsprogrammet kan undervisningen kopplas mer till elevernas kommande 

yrkesliv. Det ger en ökad förståelse för nyttan med matematiken vilket höjer elevernas motivation 

(Akben-Selcuk, 2017). Då eleven får den ökade förståelsen för nyttan med matematiken kan eleven 

också se ett större behov av just de kunskaperna inför sitt yrkesliv vilket i sin tur ökar den integrerade 

yttre motivationen vilken i sin tur kan ge nästan samma effekt som inre motivation (jrf Ryan & Deci, 

2000).  

Detta i kombination med ett val av uppgifter inom elevernas proximala utvecklingszon skulle kunna 

öka elevernas motivation. Förväntningar på den egna förmågan att klara en uppgift påverkas av hur en 

elev ser sina möjligheter att klara den. Om de tror att de ska klara den så ökar motivationen men om 

de inte tror det så minskar den (Bandura, 1997; Bandura, 2012). Alla intervjuade elever berättar att de 

är motiverade att klara av kursen matematik 1a samtidigt som i stort sett ingen arbetar med matematik 

hemma. Om eleverna hittade en större motivation genom ändrad undervisning och mer anpassade 

uppgifter tror vi att det skulle kunna ändras så att de arbetade mer med matematik hemma. I SFS 

(2017:1111) står det att specialläraren ska utveckla och främja elevers lärmiljö. Det kan göras genom 

insatser för att öka elevernas självreglerande lärande, vilket skulle kunna bidra till ökade 

studieresultat. 
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Hur kan elevernas självreglerande lärande öka? 

De intervjuade elevernas kännedom om lärandemålen är i stort sett endast att de vet vilka uppgifter 

lärarna säger att de ska göra under en lektion. Ingen av de intervjuade eleverna styr sitt arbete enligt 

teorierna för SRL då en förutsättning för SRL är att ha god kännedom om lärandemålen. Även här 

kommer undervisningen in som en möjlighet till ökade matematikkunskaper genom ökat SRL hos 

eleverna, då lärarna aktivt kan arbeta med de mål som gäller (jfr Hattie, Fischer & Frey, 2018). En 

ökad medvetenhet hos eleverna om mål med undervisningen och en ökad förmåga till SRL kan 

påverka flera faktorer som är positiva på resultaten i matematik. Då ett självreglerat lärande förbättrar 

elevens tro på sin egen förmåga ökar deras motivation genom att de ser sig som kompetenta personer 

vilket i sin tur ger de positiva känslor som medför ökad motivation. Elevernas brist på kännedom om 

mål med undervisningen kan också vara en förklaring till deras låga prestationer i matematik då de i 

intervjuerna just visar avsaknad av tro på sin egen förmåga genom att endast beskriva yttre motivation 

för matematiken.  

Hur skulle specialläraren kunna vara med i utvecklingen av få lärare att använda sig av SRL och genom 

det få eleverna mer motiverade? Även här finns stora möjligheter i undervisningen. En väg är att 

uppmärksamma hur matematiklärare arbetar med målen med undervisningen. De intervjuade eleverna 

verkade frågande inför mål och förväntningar över huvud taget, vilket kan bero på att det inte alls tas 

upp på lektionerna. Där skulle specialläraren kunna väcka frågan om elevernas kännedom om mål hos 

ordinarie matematiklärare och vid intresse förklara hur det kan användas liksom vilka fördelar det kan 

ge (jfr Hattie, Fisher & Frey, 2018). Det passar in i ett inkluderande och relationellt synsätt när det gäller 

att underlätta för elever i behov av stöd då det utgår från att ändra den ordinarie undervisningen (jfr 

Engström, 2015, Nilholm, 2005). 

Metoddiskussion 

Vi genomförde sex kvalitativa intervjuer på fordonsprogrammet i två kommunala gymnasieskolor 

i olika kommuner. Valet av kvalitativa intervjuer gav oss den bästa möjligheten att svara på våra 

frågeställningar. Vi valde intervjuer som metod då vi under en intervju kunde få en mer personlig 

kontakt med deltagarna vilket kunde ge oss mer uttömmande svar. Efter det antalet intervjuer fick vi 

teoretisk mättnad, våra intervjuer gav alltså inte några nya data och vi ansåg då att vi inte behövde 

intervjua fler elever. Det gav oss också möjlighet att ställa följdfrågor. Vi hade inga svårigheter att få 

elever och lärare att ställa upp på intervjuerna. Vår plan var att observera eleverna under en 

matematiklektion, men tidsbristen gjorde att bara en av oss hann det i en skola och vi fick anpassa 

studien efter det. När vi började med arbetet var vår plan att göra en fallstudie genom att jämföra två 

skolor i två olika delar av landet, men vi såg under arbetets gång att det inte fanns några skillnader och 

vi övergav att jämföra skolor i studien.  En stor begränsning under arbetets gång har varit tiden. Under 

en kurs på 15 hp under 10 veckor har en betydande del av tiden gått åt till att lämna till handledare och 

opponenter för läsning och det har inte blivit mycket tid kvar för reflektion som vi hade hoppas på. Om 

vi hade gjort om arbetet och haft mer tid hade vi observerat mer inne i klassrummen i de olika 

skolorna för att få en bättre bild av elevernas vardag.  Det hade också varit intressant om vi båda hade 

haft möjlighet att observera i båda skolorna, för att kunna se och jämföra klassrumsaktiviteten på de 
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olika platserna. En praktisk svårighet som vi stötte på under arbetets gång var att en av oss inte kunde 

dela dokument på OneDrive över kommungränser, men som tur var gick det i en riktning. 

Arbetet blev i stora drag som vi hoppades på, och vi ser det som ett möjligt avstamp i att kunna tänka 

vidare till att även elever på yrkesprogrammen får en positivare inställning till matematik och därmed 

förbättrade studieresultat. Vi skulle också gärna ta reda på hur väl våra resultat för just de elever vi 

intervjuade stämmer överens med resultatet för en större grupp intervjuade elever.  

Sammanfattande avslutande synpunkter 

De intervjuade elevernas tidigare erfarenheter av matematik är inte positiva. De minns lektioner som 

såg likadana ut med genomgång i början av lektionen och eget arbete oftast i boken efter det. De 

kopplar också ofta ordet matematik till ord som svårt och ångest. Vi tror att det går att få elever att 

ändra sin negativa syn på matematik genom en undervisning med mer praktiska inslag och en 

undervisning som inte är så styrd av en lärobok. Det tror vi skulle göra eleverna mer motiverade och ju 

större motivation desto mer ökar viljan att lära sig. Eleverna i studien är ändå motiverade att lära sig 

den matematik som behövs för att få sin gymnasieexamen liksom för att klara sitt kommande yrke 

inom fordons- och transportbranschen. Vi tror att det går att bygga vidare på den motivationen genom 

en undervisning där matematiken är mer kopplad till deras kommande yrke. Med den kopplingen 

skulle också undervisningens mål kunna bli tydligare just eftersom matematikinnehållet kan 

konkretiseras i deras studier i olika yrkesämnen. Det skulle i sin tur kunna öka exempelvis elevernas 

SRL. En mer varierad undervisning ser vi alltså som den viktigaste faktorn för att vända den negativa 

trenden att många elever starkt ogillar matematik vilket får låga resultat som följd. Vår utmaning som 

speciallärare blir att hitta vägar som leder till en mer varierad undervisning. Vi tror att det måste tas i 

små steg och genom att visa på goda exempel, men vi vet också att trenden att utgå från läroboken är 

stark i skolorna och att vi kan möta hinder på vägen. Då får vi försöka ta oss runt dem. 

Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att få prova olika sätt i klassrummet för att öka motivation och SRL och 

utvärdera om det skulle ge framsteg och förbättringar och i så fall vilka.  Det har också varit intressant 

att följa en grupp elever under en längre period, gärna under hela högstadiet och sedan första året på 

gymnasiet och under den tiden i undervisningen arbeta målinriktat med just motivation och SRL.   
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Bilaga 1      Sida 1(3) 

Intervjuguide till elever     

Allmänna frågor 

 

Vilket program läser du? 

Varför valde du fordonsprogrammet? 

Var fordonsprogrammet ditt förstahandsval? 

Om du hör ordet matematik, vad tänker du då? 

 

Tidigare erfarenheter 

Vad tyckte du om ämnet matematik på högstadiet? 

Har det alltid varit så eller har det ändrats under tiden du gick i grundskolan? 

Hur såg matematiklektionerna ut på högstadiet?  

Vad var bra med det? 

Vad var dåligt med det? 

Arbetade du med matematik under högstadiet hemma? 

Vilket betyg hade du i ämnet i år 9? 

Fanns det något som gjorde det svårt att lära sig matematik på högstadiet? 

Fanns det något som gjorde det lättare att lära sig matematik på högstadiet? Som grupparbeten eller 

något annat? 

Kan du beskriva kontakten med matematiklärare på grundskolan? 

Fick du någon gång extra stöd i matematik i grundskolan? Och i så fall, hur såg det stödet ut? 

 

 

 



 

 
 

Nuvarande erfarenheter     Sida 2(3) 

Vad tycker du om ämnet matematik nu på gymnasiet?     

Hur ser matematiklektionerna ut nu?       

Vad är bra med matematiklektionerna idag? 

Vad är mindre bra med matematiklektionerna idag? 

Arbetar du med matematik hemma?     

Finns det något som gör det svårt att lära sig matematik nu på gymnasiet? 

Finns det något du skulle önska för att lära dig matematik lättare nu på gymnasiet? 

Hur gör du när det är genomgång på tavlan?  

Vad gör du under genomgångarna? 

Förstår du vad läraren går igenom under genomgångar? 

Förstår du vad läraren säger att ni ska göra under lektionen?  

Vad är skillnaden i matematik mellan högstadiet och på gymnasiet? 

 

Motivation 

Vad gör dig motiverad att lära dig matematik? 

Är du motiverad nu? 

Hur skulle du kunna bli mer motiverad för matematik? 

 

 

Stöd 

Upplever du att du skulle ha mer stöd i ämnet? 

Hur skulle du vilja att stödet var i matematik? 

 

 



 

 
 

SRL      Sida 3(3) 

Vilka arbetsformer anser du att du lär dig bäst? 

Sätter du upp mål för att lära dig ämnet?    

  

Vet du vad som förväntas av dig?      

Om du behöver hjälp i ämnet, vilken strategi använder du dig av? 

Hur fungerar det att komma igång med uppgiften? 

Vad kan du göra för att det att komma igång med själva uppgiften? 

Vad kan läraren göra för att du ska komma i gång på ett bättre sätt? 

Relationer 

Hur skulle du vilja att relationen med matematiklärare är? 

  



 

 
 

Bilaga 2     Sida 1(1) 

Informationsbrev     

Vi är två studenter som läser till speciallärare med inriktning matematikutveckling. Under 

höstterminen 2019 kommer vi att arbeta med att göra ett examensarbete. Syfte med detta arbete är att 

kartlägga hinder och möjligheter som elever har i matematik. 

Vi kommer att observera och intervjua elever på fordonsprogrammet. Observationer kommer att 

genomföras under elevernas lektionstid. Under observationerna kommer någon av oss att finnas med i 

klassrummet för att få en bild hur upplägget och hur det fungerar under lektionstid. 

Intervjuer kommer att genomföras i ett samtalsrum/klassrum på skolan. Samtalen kommer att spelas 

in och inbokas i samråd med eleven och mentor. Alla intervjuer kommer att spelas in med 

mobiltelefon och kommer sedan att raderas så fort det är möjligt. Tidsåtgången för ett samtal är ca 20-

30 minuter. Vi använder oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 

personlig information som namn, klass, skola och stad inte kommer att vara känt för någon utan vi 

som skriver detta arbete. Undersökningen är frivillig och du kan när som helst avbryta att dela i 

undersökningen. 

 

Finns det några funderingar eller synpunkter om detta arbeta är du välkommen att kontakta någon av 

oss. 

 

Tack på förhand för er medverkan! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Jenny Ekervhén   Karin Hedin 

Mobil: 07x-xx xx xxx    Mobil:07x-xx xx xxx 

Mail: xxxx@ xxxxx   Mail: xxxx@ xxxxx 


